
400.000 £ til forsøg med foder til forældredyr til 
slagtekyllinger
Der er blevet givet en tilskud på 400.000 £ (ca. 3,5 
mio. kr.) til forskere ved Skotlands Rural College 
og Newcastle University for at finde måder til at 
forbedre foderet til forældredyr til slagte-kyllinger.
Forældredyrene har samme glubende appetit som 
deres afkom, slagtekyllingerne, der har en meget 
hurtig vækst. For at forblive sunde fodres de restrik-
tivt for at forebygge, at de bliver for fede – og denne 
praksis har længe været en velfærdbekymring for 
branchen.

Projektets finansiering, der kommer fra 
Biotechnology and Biological Sciences Council, vil 
give forskere mulighed til at finde måder, hvorpå 
fuglene kan være mætte i længere tid, ved at studere 
deres adfærd og hjernens aktivitet.

Dr. Rick D'Eath, der leder projektet for for 
Scotland’s Rural College, siger, at forskerne vil vur-
dere, hvordan forældredyrene påvirkes af forskellige 
typer og mængder af foder. "Vi er nødt til at forstå, 
hvordan de bedst opdrættes fra daggammel til vok-
sen uden hverken at give dem for meget eller for lid 
foder."

Projektet vil undersøge mulighederne for at 
komme ufordøjelige fiberrige ingredienser i foderet, 
som kan fylde maven, men som måske ikke nødven-
digvis giver en følelse af mæthed. Analyse af adfærd 
samt hjerne- og tarmfysiologi vil indikere, om fug-
lene virkelig føler sig mætte.

"Fodring af forældredyr giver anledning til 
bekymring for dyrevelfærden rundt om i verden" 
tilføjer Dr. D'Eath . "I slutningen af dette treårige 
projekt, håber vi at kunne informere og påvirke 
fjerkræbranchens fremtidige vejledning om fodring 
af forældredyr til slagtekyllinger, og at det vil kunne 
forbedre velfærden for millioner af kyllinger i hele 
verden."
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EU-Parlamentets angriber ny mærkning
af svine- og fjerkrækød
EU-Parlamentet, der har opfordret til strengere 
mærkning af oprindelsesland for fjerkræ- og svine-
kød, insisterer på, at det kun bør kunne mærkes at 
stamme fra et bestemt medlemsland, hvis dyret er 
født/udruget og opdrættet dér.

I december sidste år aftalte EU-Kommissionen 
og medlemslandene nye regler om mærkning. Disse 
nævner, at slagtekyllinger skulle have været mindst 
de sidste fire uger af deres liv i et land for at kunne 
anses for at være kommet fra det pågældende land. 

For svinekød var perioden fire måneder.
Men der var ingen krav om, at de nævnte kyl-

linger og svin faktisk var født/udruget i landet. Dette 
var for at give en vis grad af fleksibilitet, især i 
det kontinentale Europa, hvor grænseoverskridende 
transporter er mere hyppige.

En særlig resolution er nu blevet vedtaget af 
EU-Parlamentet, og heri angribes denne afgørelse, 
og Kommissionen opfordres til at trække forordnin-
gen.

"Forbrugerne vil have det fulde billede af kødet 
i forsyningskæden, og derfor opfordrer jeg til, at 
både fødested, opdræt og slagtning skal mærkes", 
siger MEP Glenis Willmott, som udarbejdede reso-
lutionen. "Mange mennesker ønsker af etiske og 
miljømæssige årsager at vide, om dyrene kommer 
fra steder med gode dyrevelfærdsstandarder, og hvor 
langt de er blevet transporteret. Vi har allerede disse 
regler på plads for oksekød og jeg kan ikke se, hvor-
for vi ikke skulle have det samme for kød fra grise, 
får, kyllinger og andre dyr" tilføjede hun.

Selvom NFU har hilst Parlamentets holdning vel-
kommen, hvilket er i overensstemmelse med NFU’s 
egen holdning, erkender en af deres talskvinder i 
Bruxelles, at det ikke har nogen juridisk væg. "Det 
sender det rigtige budskab, hvilket vi glæder os over, 
men det bærer nogen juridisk vægt" sagde hun.

Farmers Weekly / jnl

Det russiske landbrugsministerium indstiller 
købsintervention på kornmarkedet 
Landbrugsminister Nikolai Fyodorov har med-
delt, at landbrugsministeriet pr. 19. februar 2014 
ind-stiller købsinterventionen på kornmarkedet. 
Afviklingen begrundes med, at der i den seneste tid 
har været et lavere kornsalg til interventionsfonden, 
på grund af balancen imellem udbud og efter-spørg-
sel. Købsintervention på kornmarkedet har været 
anvendt siden 15. oktober sidste år, som et middel til 
at stabilisere priserne på korn. Fyodorov meddeler, 
at interventionsfonden i perioden fra 15. oktober 
2013 til 12. februar 2014 har købt 600,200 tons korn 
til en værdi af 3,521 mia. rubler (ca. 535 mio. kr.). 
Denne indgriben har medført en prisregulering i 
den asiatiske del af Rusland. Købsinterventionen på 
det russiske marked har været kendetegnet ved, at 
producenterne har haft mulighed for at tilbagekøbe 
korn solgt til staten, uden at handlen må give afkast 
i statens favør.

Paolo Drostby,
statskonsulent i Moskva
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Elanco overtager Lohmann Animal Health

Handelen giver Elanco en stor portefølje af fjer-
krævacciner og større produktionsfaciliteter.

Elanco, dyresundhedsdivisionen hos Eli Lilly and 
Company, meddelte den 24. februar, at de har 
indgået en aftale om at erhverve Lohmann SE 
(Lohmann Animal Health), en privatejet virksomhed 
med hovedsæde i Cuxhaven, Tyskland. Lohmann 
Animal Health er globalt ledende inden for levering 
af fjerkrævacciner, og de markedsfører også en 
række fodertilsætningsstoffer. Købet vil gøre Elanco 
førende indenfor fjerkræ, styrke Elanco på markedet 
for vacciner, udvide Elanco’s produktsortiment og 
væsentligt øge Elanco’s produktionskapacitet inden-
for vacciner.

Enestående muligheder
”En hjørnesten i Elanco’s langsigtede strategi er at 
kunne konkurrere effektivt på markedet for veteri-
nære vaccine, og det er endnu en måde, hvorpå vi 
kan skabe værdi for kunderne” siger Jeff Simmons, 
senior vicepræsident for Eli Lilly and Company 
og præsident for Elanco Animal Health. ”Købet af   

Lohmann Animal Health giver 
en enestående mulighed for, at 
Elanco kan udvide deres tilste-
deværelse på det globale marked 
for fjerkræ og for at komme ind 
på det globale marked for fjer-
krævacciner med en solid base 
af etablerede produkter og med 
globale kommercielle produkti-
onsfaciliteter.”

Innovation i fødevareproduktionen er vigtig
Dette opkøb supplerer Elanco’s mission om at 
hjælpe den globale fødekæde med at levere en 
sikker, økonomisk overkommelig og tilstrækkelig 
fødevareforsyning. ”Vi mener, at innovation i føde-
vareproduktionen er en af   de vigtigste veje frem for 
at kunne brødføde en voksende global befolkning” 
sagde Simmons. ”Elanco har investeret betydeligt 
i dyresundheden i de seneste par år, vores virksom-
heder er vokset, og vi har udvidet vores pipeline. 
Dette opkøb vil yderligere understøtte væksten i 
pipelinen og bygge videre på Elanco gennemprø-

Om Eli Lilly and Company
Lilly er en global medicinal-
koncern, der blev grundlagt 
for mere end 100 år siden 
af en mand, der ville skabe 
lægemidler af høj kvalitet, der 
opfylder reelle behov. Over 
hele kloden arbejder Lilly’s 
medarbejdere på at opdage og 
bringe livsændrende medicin 
til dem, der behøver det, for-
bedre forståelsen og behand-
lingen af   sygdom samt på at 
give noget tilbage til lokalsam-
fundene gennem filantropi og 
frivillighed. Yderligere oplys-
ninger om Lilly kan findes på 
www.lilly.com. 

Om Lohmann Animal Health
Lohmann er en førende pro-
ducent af fodertilsætnings-
stoffer og fjerkrævacciner, 
og virksomheden sælger 
sine produkter i mere end 
80 lande rundt omkring i 
verden. Hovedkontoret ligger 
i Cuxhaven i Tyskland. 
Lohmann har et produktions-
anlæg i Caxhaven, en vaccine 
fabrik i Winslow, Maine og 
er repræsenteret ved 18 dat-
terselskaber i Europa, Asien 
og Nordamerika. Fokus i 
Lohmann er udvikling af vac-
ciner og foderkomponenter, 
der medvirker til at forhindre 
sygdomme i dyr, der anvendes 
i fødevareproduktionen.

Om Elanco
Elanco er en global innova-
tionsdrevet virksomhed, der 
udvikler og markedsfører pro-
dukter og serviceydelser til 
forbedring af dyresundhed og 
protein produktion i mere end 
75 lande. Elanco beskæftiger 
mere end 3.000 mennesker på 
verdensplan og har kontorer i 
mere end 40 lande. Elanco er 
en division af Eli Lilly and 
Company, der er en af verdens 
førende farmaceutiske virksom-
heder. Yderligere oplysninger 
om Elanco er tilgængelig på 
www.elanco.com.

Jeff Simmons



161

vede forretningsmodel om med succes at levere ny 
innovation og integrere opkøbte virksomheder. Vi 
vil fortsat søge muligheder, der understøtter disse 
bestræbelser.”

Mad til flere mennesker
”Efterhånden som middelklassen 
vokser i størrelse og velstand i 
hele verden, vil efterspørgslen 
efter æg og fjerkrækød vokse 
hurtigt. Produktivitetsstigninger 
indenfor ægproduktionen er nu 
faldende efter årtiers stigninger” 
sagde William (Bill) Weldon, 
vicepræsident global forskning 
og udvikling. ”At kunne levere innovation til denne 
industri er kritisk. Uden det bliver vi nødt til at 
fordoble antallet af høner og de massive ressourcer, 
der skal bruge i produktionen, for at kunne imøde-
komme efterspørgslen i 2050.”

Overtagelsen
I henhold til aftalen vil Lilly erhverve alle aktiver 
i Lohmann SE og dets datterselskab, Lohmann 
Animal Health. Disse aktiver omfatter en række 
vacciner og fodertilsætningsstoffer, kommercielle 
kompetencer og fabriksanlæg i Cuxhaven, Tyskland 
og Winslow, Maine, USA. Ingen andre vilkår af 
transaktionen blev offentliggjort.

Transaktionen forventes at falde på plads i andet 
kvartal af 2014. Den er betinget af godkendelse 
fra regulerende myndigheder og andre sædvanlige 
betingelser. Som et resultat af regnskabsmæssige 
justeringer og transaktionsomkostninger i forbin-
delse med købet, har Lilly sænket sine forventninger 
til 2014.

Pressemeddelelse Eli Lilly and Company / jnl

William Weldon

Biosikkerheden er vigtig for fjerkræaktiviteter 
verden rundt
Under en IPPE præsentation fremhævede David 
Shapiro, DVM, direktør for veterinære tjenester på 
Perdue Farms, de væsentlige biosikkerhedsprocedu-
rer i fjerkræproduktionen.

"Hvis du har et så omfattende sæt af biosik-
kerhedsregler og -procedurer, at dokumentet ville 
gøre alvorlig skade, hvis du tabte det på din fod, så 
har du ikke en plan, du har et problem. Biosikker-
hedsregler er for at reducere risikoen, men hvis de 
er uforståelige, overvældende, ignoreret, foræl-dede 
eller praktisk talt ubrugelige, er det tid til et grundigt 
eftersyn" sagde Shapiro under sin præsentation: 
”Biosecurity: Real World Biosecurity Strategies to 
Minimize Animal Health and Food Safety Risks.”

Han gennemgik væsentlige biosikkerheds-
procedurer for fjerkræproduktion under temaet: 
”Biosecurity: Revisiting the Basics and Implementing 
New Strategies program” afholdt under International 
Production & Processing Expo (IPPE) 2014. 
Programmet blev sponsoreret af US Poultry & Egg 
Association.

"Prioriter" sagde Shapiro. "Hvis du overvejer 
en ny regel, skal du ikke tænke på reglen; tænk på 
hvor meget den reducerer risikoen for overførsel af 
sygdomme."

"Sygdomme opstår ikke spontant. Så hvis der er et 
udbrud på dit anlæg, er det et virkelighedscheck, en 
påmindelse om, at din biosikkerhed er mislykkedes" 
sagde Carl Heeder, DVM, fra Zoetis, under sin præ-
sentation om implementering af biosikkerhed.

Teorien om biosikkerhed er, at det er et sæt af 
forebyggende foranstaltninger sat op for at reducere 
risikoen for overførsel, men i virkeligheden skal det 
være en kultur dedikeret til at reducere syg-dom, 
forklarede han. Fiasko har flere årsager. Det kan 
skyldes det ukendte: Hvad du ikke vidste om for-
holdene på din gård, medarbejdernes bevægelse og 
risiko, vedligeholdelse, deling af udstyr, status for de 
omkringliggende gårde, eller hvem, der besøger din 
produktion, og hvordan de opfører sig, når de er på 
stedet. Uden aktuel information, kan du stå overfor 
væsentlige risikofaktorer.

I sin præsentation om “Biosecurity Perspective 
from Different Regions of the World” bemærkede 
Nick Dorko, DVM, global leder af den veterinære 
tjeneste hos Aviagen, at et udbrud kan lære os nogle 
vanskelige lektier, som i sidste ende kan forbedre 
biosikkerheden, i hvert fald fra et veterinært syns-
punkt. H5N1 epidemien fra omkring et årti siden 
"forbedrede biosikkerhedsprocedurerne væ-sentligt 
og førte til bedre rengøring/desinfektion, og fjernede 
nogle markeder for levende fugle. Åbne huse er også 
mindre udbredt nu" sagde han. Men på nogle områ-
der er vores forebyggelses-strategier nødt til at være 
stærkere. De tre vigtigste skridt i skrivende stund er 
at fjerne opdræt med forskellige aldre, forbedre bru-
sere og forbyde køretøjer udefra på gårdene.

World Poultry / jnl / mst

KORT NYT FRA UDLANDET



162

Tyskerne købte mere kyllingekød i 2013

I fjerde kvartal 2013 købte de tyske forbrugere 
samme mængde fjerkrækød som i fjerde kvartal 2012.  
For hele året steg salget af fjerkrækød i Tyskland 
ifølge GfK (Gesellschaft für Konsumforschung) 
til 443.081 tons, hvilket var 3,2 % mere end i 
2012. Især i første kvartal, hvor salget lå 11,5 % 
højere, blev det foregående års salg overskredet. 
I december lå salget af fjerkrækød 0,7 % lavere end 
i december 2012, men udvikling var dog blandet 
afhængigt af arten af fjerkræ.

Positivt kyllingemarked
Mængdemæssigt var der positive tendenser på kyl-
lingemarkedet, og samlet set steg salget af kyllinge-
kød med 5,3 % til 289.055 tons.

Mens salget af hele kyllinger stagnerede, så steg 
salget af ferske parteringer til 168.176 tons, hvilket 
var 6,3 % over salget i 2012.

Salget af kalkunkød faldt
Mens der var positive signaler på kyllin-
gemarkedet, så faldt salget af kalkunkød. 
For hele året blev solgt 100.913 t kalkunkød, hvilket 

var 1,2 % mindre end i 2012. I fjerde kvartal faldt 
salget med 3,8 %.

Forbrugernes stærkere fokusering på kyllingekød 
kan også være påvirket af prisfastsættelsen på forbru-
gerniveau. Brystkød af kalkun blev hele året udbudt 
til højere priser end tilsvarende produkter fra kylling. 
Den årlige gennemsnitlige pris på kalkunbrystkød 
var omkring 5 % dyrere end på kyllingebrystkød. 
 
Flere gæs og færre ænder 
Det faktum, at forbrugernes adfærd er stærkt afhæn-
gig af prissætningen af   substituerbare produkter, 
viser sig også på ande- og gåsemarkedet. I 2013 steg 
salget af gæs, mens salget af ænder faldt. Årsagerne 
til dette er nok ikke mindst de meget lave priser på 
frosne gæs. Faktisk var der i sæsonen 2013 ingen 
væsentlig prisforskel på frosne ænder og frosne gæs.

Frosne ænder kostede i gennemsnit oktober til 
december 3,14 € (23,43 kr.) per kg, mens prisen i 
2012 lå på 3,08 € (22,98 kr.) pr kg). 

Frosne gæs kostede i gennemsnit oktober til 
december 3,10 € (23,13 kr.) per kg, mens prisen i 
2012 lå på 4,95 € (36,94 kr.) pr kg).

i 1.000 tons 2012 2013 Ændring
I alt 429,2 443,1 3,2
Slagtekyllinger i alt 274,4 289,1 5,3
- heraf hele kyllinger 41,1 41,1 -0,1
- heraf ferske parteringer 158,2 168,2 6,3
Kalkuner i alt 102,2 100,9 -1,2
- heraf ferske parteringer 93,9 92,5 -1,5
Ænder 23,1 21,4 -7,1
Gæs 13,8 17,2 25,1

Slagtehøner 14,2 13,2 -6,9

Tabel 1. Salg af fjerkrækød i Tyskland i 2013 DGS / jnl
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Guldægget fra AS-Faktor er værd at satse på
Tekst: Helena Holm Krantz og Foto: Niclas Albinsson

Salovum fra Lantmännen AS-Faktor er en ”medi-
cin”, der kan være afgørende for velbefindendet 
hos af syge mennesker. Ikke desto mindre består 
Salovum kun af æggeblomme, produceret af 
svenske høner på en gård udenfor Linköping. På 
Åbylunds gård producerer hønerne i sundheds-
plejens tjeneste. Og æggene, ja det er virkelig 
guldæg, bliver håndteret med skånsomhed.

Lad os starte fra begyndelsen. Den aktive ingrediens 
i Salovum er proteinet AF. Det er et protein, som 
spiller en vigtig rolle i immunsystemet. For at pro-
ducere protein AF til Salovum er det vigtigt at få alle 
led i kæden til at spille sammen. Det er en temmelig 
kompliceret procedure med mange led.

Det starter med specielt forarbejdet korn, SPC, 
som fremmer kroppens egen produktion af protein 
AF. At SPC øger produktionen af proteinet sker ikke 
kun mennesker men også høns. Og når det kommer 
til høner, ser det ud til, at de giver deres kyllinger så 

meget protein AF som muligt for at give dem en god 
start på livet efter udrugningen. Når høner fodres 
med SPC, bliver æggeblommen fyldt med ekstra 
protein AF. Det er, hvad AS-Faktor udnytter til at 
producere Salovum.

8.000 specialfodrede høner
På Åbylunds gård udenfor Linköping bliver de 
8.000 høner fodret med SPC for at øge deres 
naturlige produktion af protein AF. Forårets til-
pasningsperiode har primært drejet sig om at finde 
det rette niveau i foderet, så æggene indeholder til-
strækkeligt høje niveauer af det værdifulde protein. 
Gennem hele foråret, med start så tidligt som i 
februar 2013, har Lars Sjöstrand, adm. direktør i 
Lantmännen AS-Faktor, kørt prøver fra Linköping til 
prøvetagning i Göteborg.

Alt sammen for at sikre, at æggene ville ankomme 
intakte og i god hygiejnisk stand.

”Vi forsøgte at sende æggene med kurerpost til 
Göteborg, men det endte altid med, at de var slået i 
stykker, når de. Derfor begyndte jeg at køre selv. På 
den måde kunne jeg have fuld kontrol over æggene 
og sørge for, at de ikke blev opbevaret for varmt eller 
koldt eller i et beskidt miljø. Der er så mange penge 

Anders Wiktander producerer specialæg til Lantmännen 
AS-Faktor.

Lars Sjöstrand, adm. direktør for Lantmännen AS-Faktor.
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i denne produktion, at det er værd med den ekstra 
indsats” siger Lars.

I Göteborg bliver der lavet en lang række 
analyser af æggene, ikke kun for proteinind-
holdet, men også for at kontrollere, at der 
ikke er nogen patogener, såsom salmonella. 
”Vi ønsker at være et hundrede procent sikker på 
effekten, fordi det for mange mennesker kan være et 
spørgsmål om liv eller død, når de får Salovum. Det 
skal vi have respekt for!” 

10 tons æggepulver
Det er vigtigt for produktionen af Salovum, at prote-
inniveauet er højt nok.

På gården i Linköping indsamles æg for seks 
uger ad gangen. Den nedkøles på gården i særlige 
kølecontainere, indtil det er tid til at sende dem 
videre til prøvetagning og derefter spraytørring. I 
den periode på fire måneder bliver der produceret 
omkring 10 tons æggepulver under omhyggeligt 
kontrollerede betingelser.

”Disse æg kan strengt taget kun produceres i to 
lande - Sverige og Finland - fordi salmonellainfek-
tioner er så udbredt i andre lande. Salmonella kan 
ikke tørres væk, og det er afgørende, at det færdige 
produkt ikke indeholder nogen. Det er derfor, vi 
er så grundige. Vi skal også have helt styr på hele 
kæden, hvis noget skulle gå galt. Det er vigtigt at 
være i stand til at gå tilbage i kæden og se, hvad 
der er gjort og have dokumentation for hvert skridt” 
forklarer Lars.

Det er i en separat stald på Åbylund, at der 
produceres ”guldæg” til Salovum. En del af for-
arbejdet til produktionen af   Salovum var at finde 
den rigtige ægproducent. Anders Wiktander fra 
Åbylunds gård viste sig at have den rette pro-
fil, og desuden var han interesseret i projektet. 
”Vi har tidligere produceret specialæg. Der har været 
for eksempel æg med en mere gul blommefarve, 
multiæg med vitaminer og omega-3 æg. Så æg med 
protein AF var bare et andet spændende projekt. Det 
er sjovt at være involveret i et projekt af denne art og 

at være i stand til at producere et effektivt produkt, 
der kan hjælpe andre mennesker” siger Anders. 
Gården har specialiseret sig i ægproduktion siden 
1998 og har i alt 35.000 høner i to stalde. Det er 
den mindre fritstående bygning, der huser de 8.000 
høner, der producerer for Lantmännen AS-Faktor. 
Bare det faktum, at man kunne adskille æggene, 
var naturligvis vigtigt i udvælgelsen af   den rette 
ægproducent.

Special æg
”Vi var selvfølgelig nødt til at lave visse for-
bedringer i stalden. Vi har f.eks. installeret nogle 
ekstra lysarmaturer, trukket nye elkabler til køle-
containeren og fået nyt vejeudstyr. Derudover 
har vi bygget pakkemaskinen om til plast, 
så den er nemmere at holde fuldstændig ren.” 
Hvad er forskellen i protein AF projektet og de sæd-
vanlige æg?

”Når det gælder pasningen af hønerne, er der 
ingen forskel. Jeg har altid været omhyggelig med 
at holde så god hygiejne som muligt. Men man skal 
selvfølgelig dokumenter alt hele tiden, og når den 
reelle produktion starter, er vi nødt til at flytte lidt 
rundt på æggene i kølelageret. Men det føles ikke 
som en betydelig byrde. Men trods alt er det ekstrem 
nøjagtighed, der gælder.”

”I hygiejnearbejdet indgår rutiner, veterinær-
kontrol og vandprøver. Desuden omhyggelig rengø-
ring af alt tilbehør samt forrummet og pakkerummet 
hver uge.”

”Forud for starten af   produktionen foregår også 
en yderligere inspektion for at kontrollere dyrenes 
sundhed. Den største risiko er måske ikke hygiejnen 
på selve bedriften, men hvad der kommer udefra, 
nemlig foderet. Derfor laver AS-Faktor også særlige 
analyser på foderet med jævne mellemrum.” 

”En niche projekt som dette giver naturligvis 
ingen store volumener. Man får lidt ekstra for ægge-
ne og frem for alt erfaring og viden, der er værdifuld 
for en ægproducent.”

”Det er sjovt at producere æg. Selv hvis du ikke 
kan sælge direkte, er det stadig et færdigt produkt i 
modsætning til meget andet, du producerer som en 
landmand. Det giver nærhed til forbrugeren, som jeg 
værdsætter.”

Udover ægproduktionen har gården 215 ha land-
brugsjord, og der er forpagtet yderligere 185 ha. 
Det dyrkes hovedsageligt hvede og byg, men også 
en mindre andel hestebønner og raps. Anders har to 
fuldtidsansatte og ekstra personale, der kan hjælpe til 
i de arbejdsintensive perioder.

Artiklen er publiceret i Grodden nr. 4 2013, som 
udgives af Lantmännen

jnlAnders Wiktander og hans høner.
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Der blev slagtet flere slagtekyllinger i Tyskland
i 2013
I december 2013 lå antallet af slagtninger af kyllin-
ger i Tyskland væsentligt højere end det foregående 
år.

Med 73.323 tons lå mængderne 13,5 % over 
december 2012. Derfor oversteg produktion i 2013 
produktionen i 2012 endnu mere end oprindeligt 
forventet. Samlet set blev der slagtet 910.243 tons, 
hvilket var 5,4 % mere end i 2012. På afsætnings-
siden steg mængderne af ferske produkter med 8,3 
% til 678.932 tons.

Andelen af   parteringer nåede et nyt højdepunkt, 
og udgjorde 83 % af slagtningerne, men salget af 
hele kyllinger faldt med 4,3 % til 140.988 tons. Den 
stigende andel af parteringer afspejles også i den 
øgede slagtevægt. Den lå i næsten hele 2013 over 
slagtevægten i 2012. I gennemsnit er den gennem-
snitlige slagtevægt var 1,48 kg, hvilket var 30 g mere 

end i 2012. Især i de sidste måneder af året var slag-
tevægten høj, og i november 2013 lå den på 1,53 kg.

Fald i antallet af slagtede kalkuner
I 2013 blev der slagtet 458.074 tons kalkuner, hvilket 
var 1,3 % mindre end året før. Heraf blev 84 % solgt 
som parteringer. De faldende mængder er resultatet 
af den tyske kalkunbranches indsats for at begrænse 
den tyske produktion.

Kollaps i andeslagtningerne
Efter lukningen af to andeslagterier faldt antallet af 
slagtede ænder drastisk i 2013. For hele året faldt 
produktionen med 22,2 % til 44.781 tons. I fjerde 
kvartal faldt produktionen af ænder med 11,7 % i 
forhold til 2012.

Tabel 1: Tysk rugeri- og slagteristatistik for 2012/2013. Tabel 2: Andeslagtninger i Tyskland i 2012/2013.       DGS / jnl

Nye patogene Gumboro-vira karakteriseret i USA
I de senere år har den meget virulente infektiøs bur-
sal virus (Gumboro virus) optrådt i USA’s fjerkræ-
produktion for første gang.

Virusset har siden rekombineret med de infektiøse 
bursale sygdomsvira, der har været almindelige i 
USA i årevis. I et nyligt afsluttet forskningspro-
jekt finansieret af USPOULTRY Foundation, har 
forskere på Ohio State University, ledet af Dr. 
Daral Jackwood, isoleret og karakteriseret disse 
nye rekombinerede vira, og fundet, at de er mindre 
virulente end den deres meget virulente forældervi-
rus, men de bry-der igennem maternelle antistoffer 
tidligere end det oprindelige virus. Dette kan kræve 

justeringer i vaccinationsprogrammerne i opdrættet i 
de områder af landet, hvor disse vira er fundet.

I opsummeringen af resultaterne sagde forskerne, 
at " Rekombineret IBDV synes at være mindre 
sygdomsfremkaldende end vvIBDV. Dog kan disse 
vira stadig forårsage sygdom og dødelighed i SPF-
kyllinger, og de var i stand til at bryde igennem 
maternelle antistoffer produceret ved hjælp af kom-
mercielle klassiske vacciner og varianter heraf. Dette 
tyder på, at de nuværende vaccinations-programmer 
i opdrættet ikke kan beskytte mod rekombinerede vv 
/ serotype 2 og vv / CV IBDV stammer i tilstræk-
kelig grad."

World Poultry / jnl / mst
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Færre og færre høner i bure i Tyskland

Statistische Bundesamt har offentliggjort antallet af 
bedrifter med mere end 3.000 æglæggende høne-
pladser.

I december 2013 var der 38,4 mio. æglæggere i 
Tyskland fordelt på 1.355 bedrifter med i alt 44,5 
mio. hønepladser.

78 bedrifter rapporterede om større besætnin-
ger end i december 2012. Der var 6,1 % flere 
hønepladser og 5,2 % flere høner. Udnyttelsen 
af   bedrifternes kapacitet i december 2013 lå på 
86,5 % eller 0,8 procentpoint mere end i 2012. 

Andelen af skrabehøner er steget lidt og udgør nu 64,4 
% af alle hønepladser og 63,1 % af antqalllet af høner. 
Frilandsproduktionen får voksede betydning og 
udgør nu 15,7 % af hønepladserne mod 14,6 % i 
2012. I december 2013 var der 6,97 mio. høneplad-
ser i frilandsproduktionen, hvilket var 13,7 % mere 
end i 2012. 

Den økologiske produktion blev også udvidet, så 
der nu er 3,73 mio. hønepladser, hvilket er en stig-
ning på 8,6 %. Den økologiske produktion tegner sig 
nu for 8,4 % af alle hønepladerne i Tyskland. 

Antallet af hønepladser i burproduktionen faldt 
med 398.000 til 5,11 mio., hvilket var 7,2 % mindre 
end i 2012, og der udgør nu kun 11,5% af det sam-
lede antal mod 13,2 % i 2012.

  2011 2012 2013
Bur Besætninger 130 127 120
 Antal hønepladser (i 1.000) 5.592 5.511 5.133
 Antal høner (i 1.000) 5.136 4.905 4.791
Skrab Besætninger 812 835 864
 Antal hønepladser (i 1.000) 25.677 26.827 28.639
 Antal høner (i 1.000) 21.386 23.328 24.252
Frilands Besætninger 312 336 376
 Antal hønepladser (i 1.000) 5.775 6.133 6.972
 Antal høner (i 1.000) 4.969 5.412 6.129
Økologiske Besætninger 194 221 241
 Antal hønepladser (i 1.000) 2.953 3.435 3.729
 Antal høner (i 1.000) 2.486 2.908 3.265
Total Besætninger 1.224 1.277 1.355
 Antal hønepladser (i 1.000) 39.997 41.907 44.457
 Antal høner (i 1.000) 33.977 36.553 38.438

Tabel: Antal bedrifter, hønepladser og høner i Tyskland. DGS / jnl

Figur: Fordelingen af tyske hønepladser 2008-13.



178

Fjerkræ er fortsat den største forbruger
af foder
Af Mikkeline Sofie Thomsen, Landbrug & Fødevarer 

I 2013 producerede den globale foderindustrien 
963 mio. tons dyrefoder. Dette er 1 % mere end 
i 2012. Tallet er fra Global Feed Tonnage Survey 
2014, udgivet af Alltech. Kina er stadig nummer 
1 fordelt på lande, og Afrika er den hurtigst vok-
sende region.

Alltech vurderede produktionen af foderblan-
dinger i 130 lande i december 2013 gennem 
oplysninger indhentet i samarbejde med lokale 
foderforeninger og Alltechs salgsteam, der 
besøger mere end 28.000 foderfabrikker årligt. 
Aidan Connolly, vicepræsident for Alltech og direk-
tør for Alltechs Annual Global Feed Tonnage Survey 
siger: ”Vi var overraskede over, at foderindustrien 
ikke kom over en milliard ton i 2013 på grund af 

den fortsatte globale vækst i forbruget af animalske 
proteiner. Den langsommere vækst i foderproduktio-
nen var sandsynligvis påvirket af en serie af tørke, 
der har plaget mere end 30 lande over hele verden 
i 2012, hvilket til gengæld ført til stigende priser på 
råvarer til foder og på fødevarer.” Han fortsætter: ”I 
vores undersøgelse har vi registreret, at Asien havde 
den højeste fodermængde og de højeste foderpriser, 
i gennemsnit omkring 524 dollars (2.823 kr.) pr. ton 
til slagtesvinefoder og omkring 480 til 553 dollars 
(2.586-2.979 kr.) pr. ton foder til æglæggende høner 
og slagtekyllinger. Med et markant fald i kornpri-
serne i de sidste måneder af 2013 forventer vores 
kontakter, at priserne på foder vil være lavere i 2014, 
hvilket vil resultere i et år med opsving og en tilba-
gevenden til en stærkere vækst i foderproduktionen.” 

Kina er nummer et, men har færre fabrikker
Blandt de 130 lande, som er vurderet i Alltechs 
undersøgelse, var Kina igen på førstepladsen og 
producerede 189 mio. tons foder på anslåede 9.500 
foderfabrikker. USA og Brasilien er på anden og 

Mikkeline Sofie 
Thomsen
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tredjepladsen med henholdsvis 169 mio. tons fra 
5.236 foderstoffabrikker og 67 millioner tons fra 
1.237 foderstoffabrikker. Der blev observeret en 
nedgang i antallet af foderfabrikker i Kina, sandsyn-
ligvis som følge af regeringens politik, som favori-
serer et mindre antal større foderstofproducenter for 
at fremme sporbarhed og forbedringer i kvalitet, og 
den fortsatte efterspørgsel fra forbrugere i byerne 
efter yderligere forarbejdet protein fra større bedrif-
ter.

Afrika vokser hurtigt, Asien er den største region
Med hensyn til den procentvise vækst i forhold 
til tallene fra december 2012 var Afrika den hur-
tigst voksende region. Lande som Sydafrika, 
Elfenbenskysten, Senegal, Mauritius og Namibia 
oplevede alle stigning i produktionen, hvilket hæve-
de Afrikas samlede mængde med 7 % til knap 31 
mio. tons i 2013. Asien er, ud af de adspurgte seks 
regioner, igen den førende region, når det gælder 
produktion af dyrefoder, med 348 mio. tons eller 
mere end en tredjedel af den globale foderproduk-
tion, men Asien havde ikke en stigende produktion 
i 2013.  Mellemøsten skønnes at have de største 
foderfabrikker målt på gennemsnitlige producerede 
ton pr. år. Globalt producerede en foderfabrik et gen-
nemsnit på 34.000 tons.

Mest foder til fjerkræ, størst stigning indenfor 
akvafoder
Fjerkræ holdt sin position som den største forbruger 
af dyrefoder, med en andel på 46 % af den globale 

produktion på 444 mio. tons, svarende til en 6 % 
vækst i forhold til 2012. 60 % af alt fjerkræfoder går 
til slagtekyllinger, mens resten er til æglæggere, kal-
kuner, ænder og andet fjerkræ. Svinefoder steg med 
11 % og nærmer sig 243 mio. tons på verdensplan. 
Markeder for foder til drøvtyggere (mælk, oksekød 
og små drøvtyggere) faldt mængdemæssigt fra   2012 
til 2013. Disse animalske sektorer har flest alter-
native fodermidler at skifte til, herunder græsning 
og grøntfoder, når kornpriserne stiger. Mængden af 
hestefoder steg igen med 14 % til 12,4 mio. tons, 
efter en stigning på 17 % i 2012.
Akvakultur leverede igen en stjernepræstation med 
en 17 % stigning i 2013 til 34,4 mio. tons. FAO siger 
om tendensen, at det globale forbrug af opdrættede 
fisk og skaldyr nu er større end oksekød målt i kg. 
Mængden af kæledyrsfoder forblev forholdsvis sta-
bilt fra 2012 til 2013 med en beskeden stigning fra 
20,5 til 20,7 mio. tons.

Højere samlet værdi 
Undersøgelsen viste, at den samlede værdi af pro-
duceret foder overstiger 500 mia. dollars (2.694 
mia. kr.), hvilket er højere end det tidligere estimat 
på 350 mia. dollars (1.886 mia. kr.). Dette skyldes 
bl.a. højere foderpriser, men også mere præcist ind-
samlede oplysninger til denne undersøgelse. Med et 
forventet fald i foderpriserne i 2014 vil værdien af 
det producerede foder sandsynligvis ikke være lige 
så høj i 2014.

Kilde: Alltech 2014 Global Feed Tonnage Survey 

Tabel 2. Foder fordelt på dyreart.

Tabel 1: Foderproduktion i de 10 største lande fordelt på dyreart.
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I Tyskland var markedet for økologiske æg
blandet i 2013
Selvom produktionen af økologiske æg i 
Tyskland i 2013 helt klart var større end i 
2012, viste det sig, at udbuddet fra den tyske 
produktion i 4. kvartal var relativt begrænset. 
Især i julehandelen var der flaskehalse, og der var 
udsolgt af økologiske æg på tilbud, og det tegner 
ikke til, at den økologiske ægproduktion vil blive 
øget.

Den aktuelle analyse fra Agrarmarkt Informations 
GmbH (AMI) og Marktinfo Eier & Geflügel (MEG) 
om situationen i markedet for økologiske æg viser 
modsatrettede tendenser. De fleste forventer stabile 
priser, men prisen i både vægtklassen L og M på lidt 
lavere end i det foregående kvartal. 100 æg i klasse 
L kostede i 4. kvartal 25,58 € (ca. 191 kr.) hvilket 
var 0,07 € (52 øre) mindre end i 3. kvartal. Til sam-
menligning kostede 100 æg i klasse M i 4. kvartal 
24,78 € (ca. 185 kr.) hvilket var 0,22 € (1,64 kr.) 
mindre end i 3. kvartal. Og det var svært at vinde 
økologiske æg på tilbud.

Lille spillerum til prisstigninger
De fleste forventer stabile priser på 
økologiske æg i første kvartal i 2014, 
men også muligheder for udsving. 
Det er i kontrast til   den nuværende 
strategi i supermarkedskæderne om at 
prissætte økologiske æg lavere.

Discountmarkedet dækkes ikke af 
AMI og MEG, og prissætningen på økologi-
ske her kan have indflydelse på prisen i andre salgs-
kanaler. Faldet i forbrugerpriserne svarer på ingen 
måde til den nuværende markedssituation, men er 
gunstige for indkøberne, når 2013-kontrakterne skal 
fornyes.

Forbrugerne købte færre økologiske æg
Markedsundersøgelser viser, at de tyske husstande 
i 4. kvartal 2013 købte 191,1 mio. økologiske 
æg, hvilket var 3,9 % mindre end i den 4. kvar-
tal 2012. I hele 2013 købte de tyske forbrugere 
712 mio. økologiske æg, hvilket var 7 % under 

rekordåret 2012. Discountbutikkerne solgte 
omkring 4 % færre økologiske æg i 2013, 

mens andre supermarkeder havde et 
fald på 9 % i salget af økologiske æg. 
I helsekostbutikker, der i i 2013 kun 
solgte 6 % af de økologiske æg, steg 
salget med 1 %. Discountbutikkerne 

er den vigtigste salgskanal, og de solgte 
47 % af de økologiske æg i 2013, mens 

andre supermarkeder stod for 20 % af salget.

Kundegrundlaget udvides
30,4 % af alle tyske husstande købte mindst én 
gang økologiske æg (stemplede eller ustemplede) i 
2013. I 2012 var der kun 29,6 % af husstandene der 
købte økologiske æg. Undersøgelser af forbrugernes 
indkøbsvaner viser også, at der er mange, som ikke 
køber økologiske æg endnu. 

Til sammenligning var der 73,9 % af forbrugerne, 
der købte skrabeæg mindst én gang i 2013.

DGS / jnl



192

Fjerkræproduktion i Columbia

I sidste halvdel af februar var jeg i Columbia, 
hvor jeg besøgte den colombianske brancheorga-
nisation for fjerkræ, Fenavi, der har hovedkontor 
i hovedstaden Bogota og mindre lokale kontorer i 
de større fjerkræproducerende områder.

Ved indgangen til kontorbygningen, hvor Fenavi har 
til huse, bliver man på grund af sikkerhedssituatio-
nen i landet tjekket som i en lufthavn, og man skal 
aflevere billedlegitimation for at få et adgangskort, 
og serienummeret på kamera og computer bliver 
registreret, både når man kommer og går.

Landet
Colombia er et land i den nordlige del af Sydamerika, 
som grænser til det Caribiske Hav mellem Panama 
og Venezuela og grænser til Stillehavet mellem 
Ecuador og Panama. Colombia er dermed det eneste 
land i Sydamerika, som har både stillehavskyst og 
caribisk kyst. 

Landets hovedstad er Bogota, som ligger i 2640 
meters højde og er dermed verdens tredjehøjst belig-

gende hovedstad. Der bor ca. 9 mio. indbyggere i 
Bogota.

Columbia har 46,2 mio. indbyggere, hvoraf ca. 
75 % bor i byerne. Landet har et areal på 1,138,910 
km2, hvoraf 1,84 % er dyrkbart og 1,66 % er med 
permanente afgrøder.

Den årlige vækst i BNP var på 4,2 % i 2013, 4,2 
% i 2012 og 6,6 % i 2011. Gennemsnitsindkomsten 
var på ca. 11.100 $ (ca. 60.000 kr.) i 2013.

Danmark opretter en ambassade i Bogota i løbet 
af 2014.

 
Fjerkræproduktionen i Columbia
Præsidenten for Fenavi, Andrés Valencia, gav en 
orientering om fjerkræproduktionen i Columbia. ➝

Bogota om natten.
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Det er som oftest større firmaer, der står for 
en integreret produktion bestående af foderfabrik, 
primærproduktion, slagteri/pakkeri, distribution og 
afsætning. Der er også nogle kontraktproducenter, 
men som oftest er farmene ejet af nogle investorer, 
der ikke bor på bedrifterne.

Her i starten af 2014 er der 5.627 bedrifter med 
mere end 200 slagtekyllinger/æglæggere, og produk-
tionen er især koncentreret i dalene i den midterste 
del af landet samt i de caribiske provinser.

Fjerkræproduktionen betyder meget i Columbia 
og udgør næsten 10 % af værdien af den animalske 
produktion og godt 3 % af værdien den totale land-
brugsproduktion.

Fra 1995 til 2012 er der sket en voldsom udvik-

ling i for bruget af kød. Mens forbruget af oksekød 
har ligget helt stabilt på ca. 20 kg. så er forbruget af 
kyllinge- og svinekød næsten fordoblet, så forbruget 
af kyllingekød nu ligger på førstepladsen med 23,9 
kg pr indbygger i 2012.

Foderet til både slagtekyllinger og æglæggere 
består af majs, soja og sorghum, og 80 % af foderet 
importeres fra Argentina og USA, fordi set er bil-
ligere end egne producerede råvarer. 

Udfordringer
Andrés Valencia siger, at de stør-
ste udfordringer for fjerkræbran-
chen i Columbia er risikoen for 
nationale strejker, men også lave 
priser, høje transportomkostnin-
ger samt omkostninger til foder 
giver anledning til bekymring.

Og så er indsmuglingen af 
både æg (ca. 1 mio. om dagen) 
fra især Venezuela og Ecuador er et evigt tilbageven-
dende problem og irritationsmoment.

Andrés Valencia sluttede med at sige, at de for-
venter en vækst på 4 % i fjerkræproduktionen i 2014.

Afslutning
Mens jeg var i Columbia i slutningen af februar hold 
Fenavi et bestyrelsesmøde, hvor dyrevelfærd for før-
ste gang var på dagsordenen, så også disse elementer 
i produktionen begynder der at blive interesse for i et 
land, der indtil nu alene har haft fokus på at brødføde 
sin befolkning.

Andrés Valencia

Fjerkræproduktionens andel af den animalske og tatale land-
brugsproduktion fra 2006-2012.

Fjerkræproduktionens udfordringer i Columbia.
 jnl
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Slagtekyllingeproduktion
i Columbia

Der var desværre ikke lej-
lighed til at besøge en kyl-
lingefarm eller et slagteri, 
men Adriana Maria Navarro 
Escobar, direktør for kyllinger 
i Fenavi, og Néstor Fernando 
Mondragón Goday, Teknisk 
koordinator for produktion og 
veterinære forhold i Fenavi, 
fortalte om produktionen og 
markedsføringen af slagtekyl-
linger i Columbia.

Lidt statistik
I 2013 udgjorde produktionen 
1.275.515 tons svarende til 
ca. 654 mio. kyllinger med en 
levende vægt 1,8-2,3 kg.

Produktionen har været kraf-
tigt stigende de sidste 10 år, og 

siden 2000 er der næsten sket en fordobling af for-
bruget pr indbygger.

Man bruger både Ross og Cobb afstamninger, og 
80 % er Ross og 20 % er Cobb.

Forbruget har været stigende fra 14,2 kg/indbyg-
ger i 2000 til 27,1 kg/indbygger i 2013 og forven-
tes af nå 27,3 kg i 2014. Det meste er produceret 
i Columbia, men ca. 1 kg kommer fra import fra 
især USA, og så er der en mindre illegal import fra 
Venezuela.

Produktion
Kyllingehusene er med gardiner, så kyllingerne har 
dagslys.

Foderforbruget ligger på omkring 1,8.
Belægningen er på ca. 12 kyllinger pr m2.
Nogle producenter skifter strøelsen mellem hol-

dene, mens andre opvarmer den. Det gøres ved at 
skrabe strøelsen sammen og dække den med plastik 
og så starte en komposteringsproces, hvor man måler 

temperaturen i gødningen. Ikke alle 
producenter følger disse anbefalinger.

Man er lige startet på et offentligt 
salmonellaprogram, hvor forældre-
dyrsfarme og rugerier tjekkes 3 gange 
om året.

Hverken campylobacter eller 
ESBL er på dagsordenen, og træ-
depudesvidninger tjekkes ikke som 
standard.

Der er meget få begrænsninger 
i indkøb af humane og veterinære 
lægemidler i Columbia, og slagtekyl-
lingeproducenterne bruger et meget 
bredt udvalg af antibiotika og vækst-
fremmere i produktionen.

Man bruger følgende antibiotika 
terapeutisk: penicilliner, cephalospo-
riner, lincomycin, tiamulin, florfe-
nicol, macrolider, colistin, tetracy-
cliner, aminoglycosider, quinoloner, 
fluoroquinoloner, sulfonamider og 
trimethoprim.

Man bruger følgende vækstfrem-
mere: avilamycin, monensin, narasin, 
nicarbazin, tilmicosin og tylosin.

 ➝

Adriana Maria 
Navarro Escobar

Nestor Fernando 
Mondragón Goday

Produktion i tons.

Forbrug i kg pr person pr år.
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2 hele ferske kyllinger. 2 sæt kyllingebryster.

Indsamling af rugeæg.

Slagtekyllingefarm i Columbia.

Slagterierne er ikke så automatiserede som i Danmark.

Vaccination af daggamle slagtekyllinger.

Slagtekyllingestald i Columbia.

Slagterierne er ikke så automatiserede som i Danmark.
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Slagtekyllingestald i Columbia.

Frosne hele kyllinger.

Markedsføringslogo.
Markedsførings -
figur.

Kyllingenuggets.
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Ifølge gældende lov skal alt fjerkræ vaccineres 
mod Marek and Newcastle disease, og afhængig 
af firma og område vaccineres slagtekyllinger også 
mod Gumboro, IB and ILT.

Slagterier
Der er ca. 150 slagterier, men 33 slagterier har 80 % 
af produktionen.

De bruger vandbad med elektrisk bedøvelse.
På slagterierne køles slagtekroppene i spinchil-

lere, og der bruges klor i skyllevandet. 
Automatiseringsgraden er ikke nær så høj som på 

danske slagterier.

Markedsføring
Budgettet til markedsføring af slagtekyllinger er på 
2 mio. $ (ca.10,8 mio. kr.) om året.

Meget af branchens markedsføring retter sig mod 
børn og børnefamilier, og der køres en større kam-
pagner i februar og marts 2014 på 305 skoler i de 
større byer med tilsammen over 100.000 elever, for 
det er fremtidens forbrugere.

Fenavi bringer mange små videoer på national og 
regionalt tv med bl.a. opskrifter, samt spot på diverse 
radiokanaler, reklamer på udendørs reklame skilte 
og på digitale medier.

Nogle af de små videoer kan ses på: www.
acomerpollo.com. 

En del colombianere tror, at der bruges væksthor-
moner i produktionen, og nogle kendte sportsfolk 
og fotomodeller har også sagt det, så branchen har 
store problemer med at få manet disse usandheder i 
jorden.

Afsætning
Størstedelen af kyllingerne sælges kølede og i 
parteringer, og de sælger nogle andre udskæringer 
og pakkestørrelser, end vi normalt ser i Danmark.
I et supermarked i Cali blev der f.eks. solgt 2 sæt 
kølede kyllingebryster med ben og en samlet vægt 
på 930 g til 11.720 COD (ca. 30,50 kr.) og 2 hele 
kyllinger uden indmad på tilsammen 2,9 kg for 
20.600 COP (ca. 54 kr.).

I supermarkedet var der også et udbud af frosne 
varer, både hele og parteringer, samt forarbejdede 
vare som nuggets, hvor jeg så 500 g til 15.300 COD 
(ca. 40 kr.), mens en kylling på 1,8 kg på tilbud blev 
solgt for 7.450 COD (ca. 19,50 kr.).  
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Forskere vurderer forskellige praksis for
desinfektion af æg 
I et nyligt afsluttet forskningsprojekt finansieret af 
USPOULTRY Foundation, undersøgte forskerne 
nuværende og alternative praksis for desinfektion 
af æg. Dr. Craig Coufal og Dr. Christine Alvarado 
fra Texas A & M University undersøgte ægprodukt-
fabrikker på tværs af USA for at bestemme den nuvæ-
rende praksis og omkostninger ved desinfek-tion af 
æg. Derudover har de gennemført en mikrobiel under-
søgelse for at vurdere effektiviteten af den nuværende 
praksis.

I deres forskning vurderede de også effektiviteten 
af før-vask desinfektionprocedurer, og de bestem-
te effekt og kvalitetsparametre ved de nuværende 
metoder i forhold til alternative metoder, og de gen-
nemførte en økonomisk analyse for at sammenligne 
nuværende og alternative metoder til æg desinficering.

Fire forsøg blev udført for at evaluere anvendel-
sen af hydrogenperoxid (H2O2) i kombination med 
UV-lys til at behandle æg før vask. Resultaterne viste, 
at behandling inden vask resulteret i færre snavsede 
æg efter vask, og at synligt rene æg efter vask havde et 
lavere kimtal, hvis de blev behandlet før vask.

Adskillige eksperimenter blev udført for at sam-
menligne effektiviteten af  de desinfektionsmidler til 

æggeskallen, som i øjeblikket anvendes på ægpakke-
rierne, med alternative metoder som f.eks. per-eddi-
kesyre (PAA), PAA i kombination med UV-lys, og 
H2O2 i kombination med UV-lys. Pereddikesyre blev 
fundet at være mere effektiv end klor, men mindre 
effektiv end QAC. Brintoverilte med UV-lys var det 
mest effektive desinfektionsmiddel, hvilket resulterer 
i nul kimtal på de fleste æggeskaller.

Sensorisk evalueringspanel indikerede, at æg 
behandlet med H2O2 og UV-lys blev opfattet af for-
brugerne til at være lig med ubehandlede æg, og æg 
behandlet med QAC, mens æg behandlet med klor fik 
den højeste score for smag og konsistens. Mens H2O2 
med UV-lys blev fundet at være et overlegent desin-
fektionsmiddel til æggeskallen sammenlignet med, 
branchen anvender i øjeblikket, og omkostningerne er 
større. Hertil kommer, at forsøg udført for at vurdere 
effektiviteten af forskellige desinfektionsmidler til at 
reducere salmonella podet på æggeskaller fandt, at 
alle desinfektionsmidler, herunder dem, der i øjeblik-
ket anvendes i ægbranchen, reducerer forekomsten af 
Salmonella på æggeskallen til niveauer under detekti-
onsgrænsen ved brug af ’rinse and plade’ prøveudtag-
ningsteknikken.
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Ægproduktion i Columbia

Jeg fik mulighed for at besøge 
en æglæggerfarm i nærheden 
af Cali, og Adriana Quintero, 
direktør for æg i Fenavi, og 
Néstor Fernando Mondragón 
Goday, Teknisk koordinator 
for produktion og veterinære 
forhold i Fenavi, fortalte om 
produktionen og markedsfø-
ringen af æg i Columbia.

Efterfølgende har Adriana Quintero sendt mig noget 
information og nogle billeder om en ægproduktion 
i bure, hvor farmen er beliggende mellem Cali og 
Medellin.  

Lidt statistik
I Columbia havde de 33,9 mio. æglæggere i 2013, og 
produktionen er på 11,7 mia. æg.

Ca. 60 % af produktionen er skrab, ca. 40 % er 
bur, og så er der er lille frilandsproduktion, som vel 
udgør omkring 1 %. 

Ca. 90 % af hønerne og æggene er brune, mens 
ca. 10 % er hvide besætninger.

Der bruges afstamninger fra Hy-Line, Lohmann, 
ISA, H&N, Shaver og Babcock.

Forbruget af æg har været stigenden fra 160 æg 
pr indbygger i 2000 til forventet 252 æg pr indbyg-
ger i 2014. 

Langt den største del er i form af skalæg, og 
forbruget af ægprodukter er ikke så stort, men vok-
sende, og virksomhederne er meget interesserede 
i at udvide produktionen, også fordi regeringen er 
kommet ud med en anbefaling om at spise et æg om 
dagen, specielt i de mange statsstøttede skolebespis-
ningsordninger. 

Produktion
Pakkerierne står selv for det meste af produktionen, 
men nogle har også kontraktproducenter.

De fleste pakkerier har også egen eller er gået 
sammen med andre om en produktfabrik, der produ-
cerer standard flydende ægprodukter.

Adskillige af virksomhederne har over 1 mio. 
høner, og farmene ligger som oftest på over 50.000 
høner, men nogle farme har op til 1 mio. høner, og 
enkelte op til 3 mio. høner.

Alle høner næbtrimmes, som oftest ved 6-7 dage 
og så igen ved 7 uger. 

Enkelte virksomheder fælder 
hønerne, men det bruges ikke meget 
nu, hvor der er overskud af æg og 
lave priser.

Foderforbruget ligger på ca. 2,00
Burproduktionen foregår i tra-

ditionelle bure, hvor hver høne har 
430 cm2, og burene kan både være 
hjemmekonstruerede trappebure, 
hvor meget af arbejdet foregår med 
håndkraft, og moderne burstalde i 
op til 8 etager.

I skrabeægsproduktionen er 
inventaret ofte bygget lokalt, og 
hønerne har som oftest ikke adgang 
til siddepinde, og belægningen er på 
6-7 høner/m2.

Æggene klassificeres efter 
størrelse i følgende kategorier:
Jumbo:  større end 78,0 g
AAA:  fra 67,0 g til 77,9 g
AA: fra 60,0 g til 66,9 g
A: fra 53,0 g til 59,9 g
B: 46,0 g til 52,9 g
C: mindre end 46,0 g ➝

Adriana Quintero

Produktion i millioner stk.

Forbrug i stk. pr person pr år.
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Udvalget af æg er stort i et supermarked i Cali. Sortering og vaccination af de daggamle kyllinger.

En meget gul omelet med majs.

Store udendørs skilte bruges i markedsføringen af æg.

Æg med meget gul æggeblomme ovenpå bøffen.

Markedsføring på kvindernes internationale kampdag den 8. marts. ➝
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Omega-3 berigede æg. Bakke med 4 æg.

Såkaldte økologiske æg.

John Jairo Charria, Rodrigo Marin, Carlos Davila og Adriana 
Quintero på skrabeægsfarmen ved Cali.

En af tilbygnngerne, hvor de fodres manuelt.

Besøg på skrabeægsfarmen Palo Blanco.

Skrabeægsstald nær Cali.

Foderet bestående af hovedsageligt majs og soja.
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Strøelsen bestående af risskaller. Den tørre og porøse strøelse.

Skrabehøner i Columbia.

Trængsel ved fodertruget.

Æggene indsamles manuelt 5 gange om dagen.

Hønerne benyttede de hjemmelavede reder.

De næbtrimmede 69 uger gamle Hy-Line høner.

De fleste æg sælges i 30 styks.
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Så er der ved at være fuldt læs. Gnaverbekæmpelse.

De døde høner opsamles i disse beholdere og tælles hver dag.

Æg klar til transport til pakkeriet.

Æggene er klar til at blive sorteret og pakket. Bemærk hel-
genfiguren oppe på væggen.

Komposten sælges til grønsags- og frugtproducenter.

Indtransport af æg til pakkeriet.

Æggene sorteres og pakkes på en Moba maskine.



203

Forbrugerne foretrækker meget gule æg, så farven 
skal helst være 13 på Roche-skala. (I Danmark fore-
trækker vi æg med en farve på 9 på Roche-skalaen). 

Ifølge gældende lov skal alt fjerkræ vaccineres 
mod Marek and Newcastle disease, og afhængig af 
firma og område vaccineres æglæggere også mod 
Gumboro, IB, Coryza, Avipoxvirus, Fuglekolera, 
Pneumovirus, Encephalomyelitis, ILT

Man er lige startet på et offentligt salmonellapro-
gram, hvor forældredyrsfarme og rugerier tjekkes 3 
gange om året.

Markedsføring
Budgettet for markedsføring af æg er på 600.000 $ 
(ca. 3,2 mio. kr.) om året.

Meget af branchens markedsføring retter sig mod 
børn og børnefamilier samt de mange fattige, for æg 
er et sund, nærende og billigt produkt.

Fenavi bringer mange små videoer på national 
og regionalt tv med bl.a. opskrifter, reklamer på 
udendørs reklame skilte samt på busstationer, i 
busser og på taxaer. De laver også kampagner ved 
specielle lejligheder, f.eks. ved kvindernes interna-
tionale kampdag (som nok opfattes noget anderledes 
i Columbia) den 8. marts.

I de store supermarkeder er der mange forskellig 
brands på hylderne fra flere forskellige pakkerier.

Langt de fleste æg sælges i bakker med 30 stk., og 
dem så jeg i et supermarked i Cali på tilbud til 6.490 
COD (ca. 17 kr.).

Men æg sælges også i mange andre bakker, og 
de fås i bakker helt ned til 4 stk. og i de fattigste 
områder sælges æggene stykvis.

Udvalget af berigede æg er også større end det 
ses i Danmark.

Der sælges også nogle æg, som er mærker øko-
logiske – uden kemi og hormoner, men det er nok 
skrabeæg, selv om billedet viser en grøn mark. 
Columbia kan i hvert fald ikke producere økologiske 
æg, der bare tilnærmelsesvis lever op til kravene i 
EU, for de har slet ikke adgang til økologiske foder, 
og der bruges kun GMO-majs og GMO-soja.

Besøg på en skrabeægsfarm
Under besøget i Columbia fik jeg mulighed for at 
besøge en skrabeægsfarm i nærheden af Cali, hvor 
vi efter et bad og tøjskift blev vist rundt af farmad-
ministrator Rodrigo Marin, direktør for opdrættet 
Carlos Davila og produktionskoordinator John Jairo 
Charria.

Farmen havde 115.000 skrabeægshøner af 
afstamningen Hy-Line. Farmen tilhører virksom-
heden Huevos Oro (Guldægget), der med 3,3 mio. 
høner – heraf 2,9 mio. skrabehøner og 0,4 mio. 
burhøner – er verdens største skrabeægsproducent.

Farmen består af flere stalde, der er delt op ned 
net i sektioner med 1.500-2.500 høner pr sektion.

Gulvet er beton, ligesom der er en muret væg på 
ca. 50 cm langs siderne af husene. Udenfor husene er 
der en støbt gang, der afsluttes med en afløbskanal. 
Udenfor hver sektion er der to balje, en med vand og 
en med desinfektionsvæske, som støvlerne dyppes i, 
inden man går ind i huset. 

Siderne er af net, og rederne er af træ, som de selv 
har bygget. Hønerne har ingen siddepinde.

Strøelsen og redematerialet består af risskaller, og 
her ved 69 uger er strøelsen ca. 30 cm dyb og fuld-
stændig tør og porøs, og hønerne bruger den flittigt 
til støvbadning. Der er ingen lugtgener overhovedet. 

Foder- og vandsystemerne er automatiske, bortset 
fra nogle enkelte tilbygninger, hvor der fodres manu-
elt. Æggene indsamles manuelt 5 gange om dagen, 
og hver medarbejder passer 9.500 høner.

Mindstelønnen i Columbia er 250 $ (ca. 1.350 
kr.) om måneden, men de ansatte på farmen får 350 
$ (ca. 1.880 kr.) om måneden.

Hønerne var 69 uger gamle og fuldfjerede, og de 
var meget tillidsfulde og så rigtigt godt ud, selv om 
de var voldsomt næbtrimmede.

Hønerne vaccineres mod salmonella, og det tjek-
kes et par gange om året.

Foderet, der kommer fra firmaets egen foderfa-
brik, består hovedsageligt af majs og soja, og det 
varmebehandles ikke.

Produktiviteten var ganske imponerende med en 
æglægningsprocent på 83,9 her ved 69 uger – norm-
tallet siger 79 %. Hønerne havde lagt 314,3 æg, og 
her siger normtallet 302,4. Foderforbruget var på 
104,4 g pr høner, og her siger normtallet 109 g.

De havde en akkumuleret dødelighed til dato på 
2,2 %, og i sidste hold nåede dødeligheden op på 2,6 
% ved udsætningen efter 80 uger.

Der er gnaverbekæmpelse både rundt om farmen 
og i de enkelte huse, og når man har styr på gna-
verne, er der heller ikke problemer med slanger.

De døde høner komposteres sammen med strø-
elsen, og komposten sælges til grønsags- og frugt-
producenter.

Æggene transporteres hver dag til pakkeriet.

Besøg på pakkeri 
Efter besøget på farmen kørte Ramino Hernán 
Delgado, Dyrlæge fra NutriAvicola, og Oscar Ortiz, 
salgschef hos Huevos Oro, til et af deres pakkerier, 
hvor de sorterede og pakkede op til 1 mio. æg om 
dagen.

Æggene bliver transporteret fra farmene til 
pakkeriet på vogne på hjul, hvorefter de bliver sorteret 
og pakket på en Moba maskine. Automatiseringen er 
ikke på højde med det, vi ser i Danmark.

Der er også aftagere til meget beskidte æg, og 
de vægtsorteres på en gammel maskine og pakkes 
manuelt.

 ➝
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De mest beskidte æg vægtsorteres på denne gamle maskine. Æggene stemples med firma og besætningsnummer.

Ekstra store æg pakkes i bakker med 20 styks.

Æg klar til transport til supermarkeder.

Stor lastbil til transport af æg til detailhandelen.

Lastbil til transport af råvarer.

30 styks pakket til salg i supermarkeder.

Oppustelig reklamefigur.
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Siloer til opbevaring af råverer. Sojatoasteren ses længst til 
højre.

Andre ingredienser til fodret leveres i sække.Siloer med færdigt foder.

Lukket foderbil.

Ana María og Mario César Ocampo Gil. Ejer af Huevos Oro.
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Farmen i Pueblo Tapao.

Brune høner i bure.

430 cm2 pr høne.

Indsamlingen af æg foregår manuelt.

Nye trappebure.

Trappebure med hvide høner.
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Æggene sorteres og pakkes i 30 styks bakker, 
hvorefter de manuelt pakkes i andre bakkestørrelser.
30 styks bakkerne håndteres også en ekstra gang, for 
til detail bliver de pakket med en ekstra bakke og så 
en fin snor omkring.

Ekstra store æg pakkes i specielle bakker med 
plads til 20 æg. 

Alle æg stemples med firmanavn og et besæt-
ningsnummer, så sporbarheden er OK.

Store lastbiler kører de færdipakkede æg rundt til 
kunder i hele landet. Huevos Oro er begyndt at skri-
ve ’Libres de Jaula’ (det betyder burfri) på nogle af 
sine lastbiler og på detailbakkerne, og det er mange 
af konkurrenterne ikke så glade for.

Huevos Ora har eget sikkerhedscenter, hvor alle 
biler kan følges på gps, og det har betydet, at ingen 
lastbiler er blevet stjålet de sidste par år. 

Besøg på foderfabrik
Lige ved siden af pakkeriet lå Huevos Oro’s foderfa-
brik, der var af ældre dato, men den vil blive renove-
ret med nyt udstyr fra Holland her i foråret. 

Majs og soja hentes med lastbiler i Buenaventura, 
der er Columbias største havneby på Stillehavskysten.

Andre råvarer til foderet bliver leveret i sække.
Foderet blandes og males, men det varmebehand-

les ikke og presses ikke i piller.
Fabrikken tester og opbevarer prøver af alle råva-

rer og foderblandinger.
Efter besøget på foderfabrikken blev vi kørt til 

Huevo Oro’s hovedkontor, hvor vi fik en snak med 
ejeren, Mario César Ocampo Gil. Han havde flere 
gange regnet på økonomien i burproduktionen, men 
han var af den klare opfattelse, at han kunne tjene 
flere penge på skrabeægsproduktionen.

Han ejer selv alle farmene, men han ville gerne 
have nogle kontraktproducenter, men det var svært 
at finde en model, hvor investering, risiko og fortje-
neste var ordentlig afbalanceret.

Samtalerne fortsatte om aftenen, hvor han og 
hans kone, Ana Maria, var vært på en af Calis gode 
restauranter. 

Burægsproduktion i Columbia
Jeg har ikke selv besøgt en burægsproduktion i 
Columbia, men Adriana Quintero besøgte en farm i  
Pueblo Tapao mellem Cali og Medellin, og hun har 
sendt billeder og informationer derfra.

Farmen havde 70.000 høner af både brune og 
hvide afstamninger i hjemmebyggede trappebure, 
hvor fodring og indsamling af æg foregår manuelt. 
Der var 430 cm2 pr høne i traditionelle bure.

Foderforbrug lå på 105 g/dag/høne og dødelighe-
den nåede op på 8 % i produktionsperioden fra 18 
til 80 uger.

I Columbia har de også mere moderne bursyste-
mer med op til 8 etager, og med 430 cm2 pr høne i 
traditionelle bur. I disse systemer er der automatisk 
fodring og indsamling af æg.
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Brune høner i trappebure.
Moderne burægsstald i 8 etager med utomatisk fodring og 
ægindsamling.

Moderne bedrift med burægsproduktion.



Ukraine fordobler produktionen af frosset 
fjerkrækød
Produktionen af frosset fjerkrækød i Ukraine steg 
med 91,4 % til 136.000 tons i 2013. I 2012 var dette 
tal steget med kun 6 % i forhold til 2011, rapporterer 
landets statistiske myndigheder.

Frosset fjerkræ bliver normalt produceret til eks-
portmarkedet, forklarer Drage Capital analytiker 
Tamara Levchenko. Det indenlandske marked foku-
serer overvejende på fersk eller kølet kød, hvor 
produktionen kun steg med 6,8 % i 2013 til 732.000 
tons.

"På grund af mætning af det indenlandske marked 
er ukrainske producenter i øjeblikket på udkig efter 
nye markeder" siger Anastasia Sobotyuk fra en af 
Ukraines største fjerkræproducenter, MHP.

Ifølge et skøn fra Dragon Capital udgjorde MHP’s 
andel af den samlede eksport på 120.000 tons i 2013 
omkring 80 %. 

I 2013 gik omkring 50-60 % af eksporten af kyl-
lingekød til toldunionen, hvilket var mindre end i 
2012, hvor tallet var på op til 70 %. Producenterne i 
Ukraine forsøger i øjeblikket at mindske andelen af 
eksporten, der går til disse lande. "Disse markeder 
er meget risikable, og de kan blive lukket når som 
helst" forklarer Sobotyuk.

I maj sidste år blev det største marked, Rusland, 
f.eks. lukket, og i august blev eksporten fra Ukraine 
til Kasakhstan begrænset i tre måneder på grund af 
rapporter om, at salmonella og listeria var fundet i 
ukrainske fjerkræprodukter.
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Ægproducenter i Nicaragua afviser påstande om 
mangel på æg
Påstande om, at der er mangel på æg i Nicaragua, er 
falske, siger ægproducenter i Nicaragua.

Selvom æghandlere beklager sig over antallet af 
æg på markedet, siger Alfredo Velez, adm. direktør 
for Nicaraguan Association of Poultry and Food 
Producers (ANAPA), at der ikke er mangel på æg i 
Nicaragua.

ANAPAs adm. direktør siger, at ægproduktionen 
i Nicaragua er på omkring 50.000 kasser æg om 
dagen, hvilket svarer til 1,5 mio. styk, en stigning på 
omkring 10 % om året, og tilstrækkeligt til inden-
landsk forbrug.

Ægproducenten siger, at de har omkring 15.000 
kunder i landet, og at de leverer æg hele året rundt.

Æghandlerne påstår, at der er manglen på æg i lan-
det, og at æggene er blevet dyrere, men Nicaraguan 

Egg Commission (CNH) har udstedt en erklæring, 
der hævder, at "prisen på æg er forblevet stabil siden 
november 2013."

Æghandlerne har nu sendt en klage til Agency 
for Promotion of Free Competition (konkurrence-
myndighederne), men Velez siger, at foreningen er 
villige til at vidne om nødvendigt, for ægbranchen 
har intet at skjule.

Lederen af Direktoratet for Dyresundhed hos 
Ministeriet for Landbrug og Skovbrug (MAGFOR), 
Manuel Rodriguez, sagde på dette tidspunkt, at de 
statslige myndigheder ikke har nogen planer om at 
gennemføre inspektioner for at arbejde hen imod 
certificering af Honduras ægproduktion med henblik 
på import. Men Rodriguez vil ikke udelukke, at dette 
kan ske, hvis den indenlandske efterspørgsel efter æg 
kræver det.

Ifølge ANAPA har landet omkring 12,8 mio. 
æglæggende høner og slagtekyllinger, og en anslået 
produktion af 119,2 mio. kilo kylling og 540 mio. 
æg.
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Ukraine oplevede fald i importen af fjerkrækød
i 2013
Ukraine importerede 71.100 ton fjerkrækød og slag-
teaffald i 2013, hvilket er 1,6 gange mindre end i 
2012 oplyser de ukrainske myndigheder.

I værdi er importen faldet med 35,6 % til 101,2 
mio. $ (543 mio. kr.). Ifølge ministeriet gik import 
af svinekød også ned med 27,7 % til 150.200 tons 
i 2013 i forhold til 2012. I det forløbne år har svi-
nekødsimporten beløbet sig til 388,1 mio. $ (2 mia. 
kr.), hvilket er 13 % mindre end i 2012.

Analytikere siger, at faldet viser de forbedrede 
afsætningsmuligheder for de lokale producenter 
på hjemmemarkedet. Produktionen af animalske 
produkter giver mulighed for fuldt ud at forsyne 
egne behov og har allerede skabt et positivt skift i 
afhængigheden af import. Ifølge eksperter er over 61 
% af det ukrainske kød i dag produceret på moderne 
indenlandske kvæg- og fjerkræfarme.

Sidste år udgjorde eksporten af fjerkrækød og 
slagteaffald fra Ukraine 145.500 tons, hvilket er 1,8 
gange mere end i 2012, og i værdi beløber eksporten 
sig til 232,1 mio. $ (1,245 mia. kr.) mod 145,2 mio. $ 
(779 mio. kr.) i 2012. Dette er dels på grund af ikraft-
trædelsen af tilladelsen til at eksportere ukrainsk 
fjerkrækød til EU fra den 24. juli 2013.
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Nyt vaccinesystem til daggamle kyllinger
Et alternativt vaccinesystem til daggamle kyllinger 
er blevet udviklet af forskere fra USDA for at forbed-
re vaccination mod tarmsygdomme som coccidiose.
Den almindelige og skadevoldende fjerkræsygdom, 
coccidiose, er forårsaget af bittesmå, encellede para-
sitter, der hører til slægten Eimeria. Smittede fugle 
spreder sygdommen ved at sprede oocyster, det 
æglignende stadie af parasitten. De inficerede fugle 
vokser langsommere, og dødeligheden kan stige.
Traditionelle vaccinemetoder i fjerkræ indebærer, 
at kyllingerne vaccineres med spray i bakker på et 
transportbånd. Nogle kyllinger bliver måske ikke 
vaccineret med denne metode, og de har derfor ringe 
forsvar mod sygdommen.

Det alternative system, som er udviklet af for-
skere ved Agricultural Research Service (ARS) 
Henry A. Wallace Beltsville Agricultural Research 
Center (BARC) i Beltsville, Maryland, og Southwest 
Research Institute (SwRI) i San Antonio, Texas, 
indebærer, at kyllingerne fodres med gelatine perler 
indeholdende lave doser af levende Eimeria oocy-
ster.

Mikrobiolog Mark Jenkins og zoolog Ray Fetterer 
i BARC’s Animal Parasitic Diseases Laboratory, 
undersøgte vaccineeffektivitet af gelatine perler i 
kyllinger til æglæggere og slagtekyllinger. Daggamle 
kyllinger blev immuniseret ved indtagelse af gela-
tine perler eller med en håndholdt sprøjte. Den 
gruppe, der slugte gelatine perler havde større vac-
cineoptagelse end den gruppe, der modtog vaccinen 
i sprayform, og var bedre beskyttet mod coccidiose.

I et andet eksperiment blev kyllinger, der blev 
opdrættet på samme måde som i et kyllingehus, vac-
cineret med gelatine perler og senere givet en dosis 
af Eimeria oocyster. Kyllingerne, der havde fået 
gelantine perler, voksede hurtigere end en uvaccine-
ret gruppe, og de havde et lavere 
foderforbrug.

ARS og SwRI forskere har indgivet en patent-
ansøgning på denne forskning, og arbejder på gøre 
vaccinemetoden med gelatine perler brugbar i kom-
mercielle fjerkræstalde.
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Stigende foderpriser lammer bolivianske
fjerkræavlere
I Bolivia taber fjerkræproducenterne fortsat penge 
på grund af høje inputpriser. Prisen på 100 kg majs 
ligger nu på 115-120 BOB (ca. 87,50-91,50 kr.) mod 
normalt 65 BOB (ca. 49,50 kr.).

Prisen på kyllinger ligger på 15 BOB (ca. 11,50 
kr.) pr kg.

Bolivianske slagtekyllingeproducenter havde et 
dårligt år i 2013, og de forventer at tage flere initia-
tiver for at undgå yderligere tab. "Vi producerer med 
tab, når majsprisen ligger på 90 BOB (ca. 68,50 kr.) 
pr 100 kg og i øjeblikket ligger prisen på mellem 115 
og 120 BOB. Det er latterligt, at vi ikke tjener nogen 
penge, og skurkene er mellemhandlerne" hævder 
Ricardo Alandia, præsident for National Association 
of Poultry Farmers of Santa Cruz, Bolivia (ANA).

Alandia sagde, at i løbet af første halvdel af sidste 
år, steg tabene, fordi produktionsomkostningerne var 
på 8,50 BOB (ca. 6,50 kr.) pr kg, men landmanden 
fik kun 5 BOB (ca. 3,80 kr.) pr kg. Set over hele 
2013 var der er overskud på 30 mio. kyllinger ud af 
de i alt 160 mio., som blev produceret produceret.

ifølge Alandia så har ægproduktionen været under 
pres siden oktober. "Der kan blive mangel i de 
kommende uger, fordi nogle producenter har før-
tidsslagtet for at minimere tabet, og det vil påvirke 
markedssituationen."

Statslig støtte er kommet fra Business Support 
Food Production (EMAPA), som rapporterer, at pri-
sen på 100 kg majs i Santa Cruz nu ligger på 64,40 
BOB (ca. 49,00 kr.), så de anbefaler landmændene 
personligt at komme til deres kontorer for at undgå, 
at produktionsomkostningerne stiger.

Alandia sagde, at på grund af denne foranstalt-
ning, vil de kunne mindske deres tab i en periode, 
men spekulationerne om mellemhandlernes for-
tjeneste fortsætter, for de fordobler prisen på pro-
dukterne.

I Bolivia produceres 51 % af de 160 mio. 
slagtekyllinger i Santa Cruz området.

Forbruget i Bolivia ligger på 33 kg 
kylling per indbygger per år, mens 
forbruget af æg ligger på 130 æg per 
person pr året.
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De tyske husholdninger købte lidt færre æg i 2013
Ifølge forbrugerpanelet i GfK (Gesellschaft für 
Konsumforschung) købte de tyske husholdninger 
2,243 mia. æg i fjerde kvartal af 2013, hvilket 
var 1,4 % mindre end i den tilsvarende periode af 

2012. I hele 2013 blev der solgt 6,015 mia. æg. 
Skrabeæg dominerer markedet og øgede deres mar-
kedsandel til 64,5 % i fjerde kvartal af 2013. Salget af 
skrabeæg nåede i fjerde kvartal op på 1,220 mia. stk., 
hvilket kun var 0,1 % mindre end i samme periode af 
2012. For hele året faldt salget af skrabeæg med 1,9 %. 
Salget af buræg udgjorde i fjerde kvartal kun 34,1 
mio. stk. eller 1,8 % af det samlede salg, og mar-
kedsandelen var 35 % lavere end i fjerde kvartal 
2012.

Salget af frilandsæg i fjerde kvartal af 2013 var på 
465,6 mio. æg, hvilket var 0,2 % lavere end året før.
Salget af økologiske æg nåede i fjerde kvartal op 
på 171,1 mio. stk., hvilket var 0,8 % mindre end 
i 2012. Salget af økologiske lå i forhold til fjerde 
kvartal 2012 stabilt på 9,0 % af æggene, men i 
forhold til tredje kvartal 2013 var det et fald på 0,2 
procentpoint.

DGS / jnlMarkedsandele i Tyskland for de forskellige ægtyper.

Der er indledt samtaler om at genoptage
amerikansk kalkuneksport til Rusland
Eksport af kalkunkød fra USA til Rusland kunne 
genoptages om to uger i følge resultaterne af de 
seneste forhandlinger mellem Rosselhoznadzor, den 
russiske veterinærmyndighed, og de ameri-kanske 
veterinærmyndigheder.

Efter samtaler mellem lederen af  Rosselkhoznador, 
Sergey Dankvert, og den amerikanske Food Safety 
forhandler, Alfred Almanza, er de to parter enige 
om at overveje et forslag, der omfatter laboratoriein-
spektion af kødprodukter for at teste for vækstfrem-
meren ractopamin.

Programmet for inspektion og kontrol forven-
tes færdigt indenfor to uger, hvorefter eksporten 
kan genoptages, ifølge Rosselkhoznador. Dankvert 
understregede, at programmet skal indeholde en 
obligatorisk laboratoriekontrol, der sikrer nultoleran-
ce for ractopamin i produkter bestemt til det russiske 
marked og markeder inden for toldunionen.

De russiske myndigheder gennemgik de ameri-
kanske forslag og inspicerede amerikanske forar-
bejd-ningsanlæg i december sidste år.

Alfred Almanza opfordrede Sergey Dankvert til 
også at overveje at inspicere flere amerikanske 
virksomheder, der producerer svinekød uden brug 
af ractopamin, med henblik på at genstarte eks-
port af svinekød til Rusland. Det forventes, at den 
amerikanske delegation vil komme med en officiel 

anmodning om, at eksporten af kalkun- og svinekød 
genoptages snarest.
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Ukrainske Ovostar Union forøger sin ægproduktion 
med 24 % i 2013
Ovostar Union, en af de største ægproducenter i 
Ukraine, øgede i 2013 sin ægproduktion med 24 %. 
Dette fremgår af en rapport fra selskabet, der sam-
menligner 893 mio. æg i 2013 med 719 mio. i 2012.
Mængden af solgte æg steg med 32 % til 585 mio. fra 
445 mio. i samme periode i 2012. Pr. 31. december 
2013 var selskabets samlede besætning steget med 
19 % til 5 mio. i forhold til 4,2 mio. pr. 31. december 
2012. Ifølge rapporten steg antallet af æglæggende 
høner med 24 % til 3,9 mio. høner mod 3,1 mio. 
høner i 2012.

I 2013 har selskabet forarbejdet 266 mio. æg, 
mens tallet i 2012 var 254 mio. æg. Som et resultat 
heraf er salgsmængden af henholdsvis flydende og 
tørrede ægprodukter steget med 35 % til 6.803 tons, 
og med 8 % til 1.508 tons om sammenlignet med 
henholdsvis 5.032 tons og 1.398 tons i 2012.

Ovostar Union rapporterer også, at udvidelsen af 
produktionskapaciteten på Vasylkiv er blevet afslut-
tet med succes i januar 2014. 
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Økologiske foderblandinger til britiske svin
og fjerkræ
Defra har bestilt et projekt, der vil bidrage til at fast-
slå, om der fortsat vil være behov for de nu-værende 
5 % ikke-økologiske foder i økologisk svine-og fjer-
kræfoder i England efter udgangen af 2014.

EU-lovgivningen tillader i øjeblikket økologiske 
svine-og fjerkræproducenter at bruge en begræn-
set andel af ikke-økologisk foder, hvor det ikke 
er muligt at skaffe udelukkende økologisk foder. 
Denne dispensation giver i øjeblikket en vis fleksibi-
litet i at sammensætte det optimale niveau af vigtige 
næringsstoffer i foderet. På nuværende tidspunkt 
er det almindeligt brugt i både økologisk svine- og 
fjerkræproduktion i Storbritannien. Den maksimale 
andel af ikke-økologiske fodermidler blev oprinde-
ligt fastsat til 10 %, men dette er nu reduceret til 5 
%. Men den nuværende dispensation løber kun frem 
til udgangen af 2014, og om det vil være tilladt bag-
efter, er endnu ikke afklaret. Yderligere drøftelser på 
EU-niveau forventes i de kommende måneder.

Projektet ledes af ADAS og omfatter input fra 
foderspecialister indenfor svin og fjerkræ fra Premier 
Nutrition og fra dyrlæger fra St. Davids Veterinary 
Practice. Baseret på en gennemgang af offentlig-
gjort litteratur og den seneste ernæringsmæssige 
udvikling vil eksperterne overveje de fremtidige 
muligheder og de sandsynlige konsekvenser af en 
række scenarier i Storbritannien.

Arbejdet vil etablere forslag til egnede fuldt øko-
logiske og britisk-producerede foderstoffer, hvor det 
er muligt, og vurdere de sandsynlige virkninger af 
disse for virksomhederne, markedspriser og dyrenes 
sundhed og velfærd. De miljømæssige konsekvenser 
af foderændringer vil også blive vurderet. Dette vil 
ske med henvisning til kvælstofniveauer i animalsk 
gødning samt væksten af afgrøder, som efterføl-
gende vil blive anvendt til foderstoffer. De krav og 
begrænsninger for dyrkning af egnede økologiske 
afgrøder til svin og fjerkræ i Storbritannien vil blive 
betragtet med hensyn til klima, jordtype, sædskifte 
og rentabilitet.

Projektet vil blive afsluttet i efteråret 2014.
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Filippinerne forbyder import af kinesiske kyllinger 
Filippinerne har indført et forbud mod import af 
kinesiske fjerkræprodukter som følge af et udbrud 
af højpatogen aviær influenza (HPAI). 

Ifølge lokale rapporter er mere end 100.000 fugle 
blevet aflivet i in Heibei provinsen som en sikker-
hedsforanstaltning. 

Den filippinske embargo udstedt af 
Landbrugminister Proceso Alcala, dækker alle hus-
dyr og vilde fugle samt æg og endda sæd fra fjerkræ 
med oprindelse i Kina. 

På alle større havne er veterinærinspektører 
instrueret af afdelingen for at stoppe alle forsendel-
ser af fjerkrækød og beslægtede produkter fra Kina. 
Forbuddet er midlertidig, men ingen dato er blevet 
givet for, hvornår det vil blive ophævet.
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Rusland ophæver importforbuddet af kalkunkød 
fra USA 
Chefen for Rosselkhoznadzors (RSN) afdeling for 
inspektion af internationale virksomheder og WTO 
inden for veterinærområdet, Vladimir Lavrovsky 
beretter til interfax, at Rusland den 24. februar 
har ophævet sit forbud mod import af kalkunkød 
fra USA. Beslutningen om at ophæve importfor-
buddet af kalkunkød fra foreløbig to amerikan-
ske kalkun producenter, er sket på baggrund af 
inspektioner foretaget i USA. Han tilføjer, at de to 
producenter tidligere har eksporteret til Rus-land, 
hvorfor koordinering med EEC ikke er nødvendig. 
Importforbuddet på kalkunkød fra USA blev indført 
i februar sidste år som følge af brug af ractopamin. 
Før importforbuddet var USA en af Ruslands største 
kød-leverandører.

Paolo Drostby, statskonsulent
i Moskva
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Ægprodukter driver væksten i ukrainske 
Avangardco
Den store ukrainske ægproducent, Avangardco, har 
offentliggjort foreløbige resultater for de første ni 
måneder af dette regnskabsår, og resultatet viser et 
overskud på baggrund af øget salg af ægprodukter.

Omsætningen er steget 4,7 % i forhold til sidste 
år, hvilket resulterer i en 3,2 % stigning i årets 
resultat til 99,17 mio. £ (ca. 883 mio. kr.) for perio-
den frem til september 2013.

Firmaet siger, at resultat skyldes mere stabile 
produktionsomkostninger og øgede indtægter, som 
i vid udstrækning kommer fra stærkere salg af 
tørrede ægprodukter i et mere livskraftigt marked - 
kombineret med en større besætning og forbedrede 
faciliteter til forarbejdning.

Bortset fra det indenlandske marked gik salget 
til Mellemøsten, Afrika og lande i toldunionen. 
Ukraine har for nylig fået tilladelse til at eksportere 
æg til Europa, og de vil kunne begynde at sende til 
EU i begyndelsen af næste år. Eksporten af fjer-
krækød er allerede begyndt. Det er mere og mere 
sandsynligt, at Ukraine vil begynde denne eksport 
uden gavn af en frihandelsaftale, der skulle have 
været underskrevet for nylig. Dette betyder høje 
toldsatser for at få adgang til EU-markederne.

Men en uafhængig analyse af Wageningen 
University fandt, at ægprodukter fra Ukraine kan 
konkurrere med ægprodukter fra EU, selv når 
transport og afgifter er taget i betragtning.

Avangadco oplyser, at deres gennemsnitlige 
salgspris er 5 p (ca. 45 øre) et æg – det samme som 
i 2012, og den gennemsnitlige pris for forarbejdede 
ægprodukter er steget med 9 p til 4,66 £ (ca. 41,50 
kr.) pr kg.

I de ni måneder frem til september 2013 steg 
kapacitet på deres ægproduktfabrikker med 58,5 
% , hvilket medfører, at produktionen af tør-
rede ægprodukter vokser med 47,4 %, svarende til 
15.500 tons i år.

Irina Marchenko, adm. direktør i Avangadco, 
siger: "Disse resultater viser, at vi har succes med 
vores valgte strategi. Vi har yderligere øget produk-
tionen af tørrede ægprodukter, og som følge heraf 
er andelen af dette segment i de samlede indtægter 
vokset."

Kvartalsrapporten siger, at de forventer at fort-
sætte med at udvide besætningen, og ambitionen er 
at komme op på 30 mio. høner, når de to nye kom-
plekser, ’Avis’ og ’Chornobaivske’, kommer op på 
fuld capacitet. Det er også planer om at fortsætte 
med at øge æg forarbejdningskapacitet til 10 mio. 
skalæg om dagen.
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Kinesiske landmænd er vrede over
mediedækning af fugleinfluenza
Fjerkræproducerende virksomheder i Kina har 
anmodet om mindre detaljeret nyhedsdækningen af 
de forskellige fugleinfluenzaudbrud i landet, fordi 
tabene for branchen fortsat stiger.

I et brev til sundhedsmyndighederne har The 
National Association of Poultry Farmers og nogle 
provinsielle kolleger anmodet om, at man "stop-
per med rapportering af individuelle sager" i det 
seneste udbrud. Foreningen siger, at embedsmænd 
skulle "undgå alt for detaljerede rapporter" om de 
seneste tilfælde i det aktuelle udbrud. Brevet, der er 
underskrevet af 1.012 direktører i fjerkræbranchen, 
siger, at nogle producenter står overfor store tab 
og endog konkurs på grund af stigmatisering og 
misinformation omkring sygdommen i medierne 
og med tab i år, der allerede beløber sig til 20 mia. 
yuan (17,35 mia. kr.).

Myndighederne i den sydlige kystnære provins 
Guangdong er stoppet med frivilligt at rapportere 
om nyeste infektioner i de seneste dage, rapporterer 
det statslige nyhedsbureau, Xinhua.

Hong Kong aflivede 20.000 kyllinger i sid-
ste uge, mindre end en måned efter, at SARs 
Department of Health havde forbudt salg af leven-
de kyllinger. Fastlandsprovinserne har fulgt trop.

Ifølge China Livestock Information Network 
er ægpriserne styrtdykket med 6,4 % i gennemsnit 
på fastlandet i medio januar i forhold til sidste år. 
Priserne på kyllingekød er faldet med 3,3 %.

Ifølge China Livestock Information Network 
beskæftiger fjerkræsektoren 70 mio. mennesker i 
Kina og repræsenterer en fjerdedel af landets land-
brugsproduktion med indtægter for 689 mia. yuan 
(598 mia. kr.) i 2012.
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