
Forslag om revision af de økologiske regler kan 
forstyrre fjerkræsektoren
EU-Kommissionen har offentliggjort forslag til at 
stramme op på reguleringen af den økologiske pro-
duktion i erkendelse af, at sektoren er vokset fra sine 
nuværende rammer.

Nogle økologiske organisationer har sat spørgs-
målstegn ved en række detaljer i rapporten, fordi de 
mener, at det vil afskrække nogle nye og eksiste-
rende økologiske landmænd.

En væsentlig af de foreslåede ændringer er, at 
bedrifterne bliver nødt til at være helt økologisk for 
at kvalificere sig til certificering. I øjeblikket kan en 
virksomhed skifte langsomt mellem konventionel 
produktion og økologisk.

Pekka Pesonen, generalsekretær for Copa-
COGECA, sagde, at dette kunne "sætte en bremse 
på udviklingen af sektoren". "Bedrifter konverterer 
ofte af forskellige årsager til økologisk landbrug i 
en række faser, og det kan have økonomiske eller 
strukturelle årsager."

Chris Atkinson, leder af standarder i Soil 
Association, ser med tilfredshed på forslagene, men 
han sagde, at kravet om, at hele gården skal omlæg-
ges på én gang, ikke var nødvendigt i Storbritannien. 
"Omkring 15 % af de økologiske landmænd i 
Storbritannien driver i øjeblikket separate økologi-
ske og konventionelle bedrifter, men størrelsen af 
økologiske bedrifter i EU har tendens til at være 
mindre end i Storbritannien, og det- gør det sværere 
at køre separate systemer, så det kan forklare inten-
tionerne bag forslaget" sagde han.

Den økologiske fjerkræsektor har udtrykt bekym-
ring for, at en foreslået ændring til 100 % økologisk 
foder til æglæggere (i dag er kravet 95 %) kunne give 
ekstra omkostninger og være en ulempe for dyrevel-
færden. Martin Humphrey, direktør for Humphrey 
Feeds and Pullets, sagde, at det i øjeblikket er næsten 
umuligt at finde tilstrækkelige mængder af nogle 
økologiske fodertilsætningsstoffer. 

Han tilføjede, at ændringer i reglerne for opdræt 
- hvor hønnikerne ifølge forslaget skal være økolo-
gisk i otte uger inden flytningen til æglæggerstalden 
- i øjeblikket var uanvendelige. "Der er simpelthen 
ikke nok opdrætskapaciteten i øjeblikket. Da salget 
af økologiske æg er faldende, er der behov for en 
udsættelse, før reglerne ændres, så vi få hele kæden 
til at hænge sammen."

Humphrey sagde, at det endelige mål for ethvert 
økologisk system ville være at være 100 % økolo-
gisk, men sektoren har brug for tid til at investere.

EU-kommissær for landbrug Dacian Ciolos sagde, 
at de nye regler forbedrer beskyttelsen mod bedrage-
ri med økologiske varer, og at ændringerne vil være 

"gode for forbrugerne og gode for landmændene."
Han tilføjede, at landmændene vil blive givet tid 

og støtte til at nå de foreslåede ændringer af lovgiv-
ningen. Mindst 18 måneders yderligere høring vil 
nu finde sted, inden behandlingen af forslagene er 
afsluttet.
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Foder- og handelsmæssige tendenser truer
indtjeningen på fjerkrækød 
Udsigterne for det globale marked for fjerkrækød har 
taget en voldsom drejning i første kvartal af 2014, 
og store prisstigninger på korn og ændringer i de 
globale handelsmønstre får skylden.

Uro i Ukraine og bekymring over den nye El Nino 
har ført til "pludselige stigninger i foderpriserne", så 
de nu ligger 10-15 % højere end de tidligere forvent-
ninger. Dette truer sammen med mindre international 
handel med fjerkrækød de tidligere blomstrende 
udsigter for fjerkrækød, ifølge den seneste Rabobank 
Poultry Quarterly report.

Den peger på verserende antidumpingtold på 
europæiske kyllinger i Sydafrika (EU’s største eks-
portmarked) og en ny midlertidig frihandelsaftale, 
der giver Ukraine kvoter for eksport af fjerkrækød til 
EU, som trusler mod handelsbalancen.

Disse udfordringer kommer i løbet af en traditio-
nelt svag sæson for fjerkrækød, efter en stærk vækst 
i produktionen i hele EU i de første tre kvartaler 
af 2013, selvom dette faldt lidt tilbage i 4. kvartal. 
Rapporten siger, at forsyningsdisciplin vil være nød-
vendigt for at opveje dette markedspres.

"Effekten på virksomhederne afhænger på deres 
regionale balance på markedet og på længere sigt 
af terminsafdækning" siger Rabobank analytiker 
Nan-Dirk Mulder. "En opbremsning i de globale 
handelsmængder og lavere priser, især på bagkvar-
ter, vil påvirke virksomhederne i den internationale 
handel og føre til forskydninger i de globale han-
delsmønstre."

På trods af denne advarsel faldt produktionen af 
fjerkrækød i Storbritannien lidt i det sidste kvartal af 
2014, ifølge Rabobank, og som Poultry World rap-
porterer i denne måned, vil en midlertidig mangel på 
daggamle kyllinger sandsynligvis påvirke markedet, 
når efterspørgslen stiger tættere på sommeren.

Der er andre potentielt faktorer, der kan påvirke 
kyllingepriserne i Storbritannien. Et fald på 7 % i 
importen fra ikke-EU lande støtter ifølge rappor-
ten prissætningen på hvidt kød, og en "køb lokalt" 
tendens, der begyndte under hestekød skandalen i 
begyndelsen af 2013, viser ingen tegn på at aftage.
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Rapport fra IEC’s møde i Wien
i marts 2014

Over 300 delegerede fra 30 lande deltog i 
International Egg Commission’s (IEC) årlige 
Business konference, som i år blev holdt i Wien 
i Østrig i slutningen af marts. Erhvervsmæssige 
spørgsmål var hovedbudskabet i Cesar de Anda’s, 
IEC’s formand, åbningstale til de delegerede, der 
repræsenterede ægbranchen fra hele verden. 
 
Konrad Blass fra det østrigske 
landbrugsministerium bød vel-
kommen til Østrig.

Han fortalte, at svinekød er 
den vigtigste animalske produk-
tion, og at forbruget ligger på 49 
kg svinekød/indb./år, men mæl-
keproduktionen er også vigtig.

Gennemsnitlig størrelse på 
gårde i Østrig ligger på 20 ha, og den gennemsnitlige 
ægproducent har 3.000 høner, heraf er mange deltids 
og økologiske farmere.

Berigede bure er forbudt fra 2020, og buræg sæl-
ges ikke længere i butikkerne.

Selvforsyningsgrad på æg er 83 %.
I Østrig er der et ønske om, at soja til foder bør 

komme fra Europa for at reducere transporten.
 
David Hughes, professor emeri-
tus i Food Marketing, fortalte de 
delegerede om de ændringer, der 
har fundet sted på markedet for 
dagligvarer i de seneste par år. 
Professor Hughes forklarede, at 
discountbutikker trives i mange 
lande over hele verden, og at 
Walmart i Storbritannien og USA 
mister markedsandele til de store discountbutikker. 
Forbrugerne køber generelt mindre ind i megabutik-
ker og mere i convenience og discount og så i top-
end butikker. 

Ny teknologi i bl.a. smartphones og tablets bruges 
til at finde de gode tilbud.

I Storbritannien placerer Tesco nu gode brands 
butikker, der tidligere var selvstændige kæder, i 
deres megabutikker, for at tiltrække kunderne, og 
Aldi tager markedsandele fra Asda, der har store 
butikker med de laveste priser.

I Europa har Aldi og Lidl genopfundet sig selv 
med ferske og friske varer – og premium produkter 

(økologi), mens top-ens kæden Waitrose lancerer 
basale produkter til lave priser.

Den nyeste tendens er at bestille online og så 
hente selv – ’click and pick’.

Detail og foodservice nærmer sig nu top 20 af de 
største virksomheder indenfor fødevarer.

De store firmaer har en manual for, at deres 
leverandører overhovedet får lov til at levere, og 
Unilever har en 50 siders manual med 10 kapitler til 
deres mælkeleverandører.

Sporbarhed og gennemsigtighed er uhyre vigtigt.

Johann Morwald, tidligere 
direktør og bestyrelsesmedlem i 
ALDI, fortalte om ægmarkedet i 
Centraleuropa, hvor ca. 80 % af 
æggene sælges i supermarkeder, 
heraf 60 % i discount. Det bety-
der, at ca. 50 % af æggene sæl-
ges i discount butikker, og 30 % 
sælges måske af bare en kæde.

Aldis butikker er på ca. 1000 m2 og har omkring 
1000 varenumre, så det er svært at komme ind.

Op til 90 % er private label, og der er ingen brand 
diskussion om æg.

Johann Morwald opfordrede ægbranchen til at 
forbedre markedsføringen, så man ikke kun sælger 
til indkøberen men også til slutforbrugeren, og han 
sluttede med at sige, at lave priser skader produktets 
omdømme.

Markus Dedl, adm. direktør i 
Delacon, fortalte, hvordan de 
udvikler planteekstrakter til foder 
for at give bedre tilvækst mm.

Med stigende indkomst stiger 
kalorieindtag og indtaget af ani-
malsk protein, men i meget rige 
lande falder det igen.

Det betyder, at der vil blive 
meget stor efterspørgsel på fødevarer efterhånden 
som millioner af mennesker rykker op i middelklas-
sen, især i Asien og Sydamerika, men også i Afrika.

Han sagde: ”Over de næste 50 år skal verdens 
landmænd producere flere fødevarer, end der er ble-
vet produceret de sidste 10.000 år tilsammen – og de 
skal gøre det på en miljøvenlig og bæredygtig måde.”

Mindre foderforbrug, længere produktionsperio-
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de og bedre ægvægt og ægmasse er en del af løsnin-
gen for at kunne efterkomme denne efterspørgsel.

Franz Fischler, tidligere 
EU-kommissær for landbrug, 
kom i sit lange indlæg ind på, at 
der er stor forskel i energipolitik-
ken I EU og USA, bl.a. omkring 
udnyttelsen af skiffergas. 

Franz Fischler sagde også, at 
der i dag bor 300 mio. i byerne 
i EU og kun 200 mio. på landet, 
og i løbet af de næste 20 år vil 100 mio. mere flytte 
til byerne, så landmændene og landdistrikterne vil 
med stor sandsynlighed miste politisk indflydelse.

Franz Fischler gennemgik en del af EU’s fælles 
landbrugspolitik, hvor vin fylder meget, fordi det 
er EU’s største eksportartikel indenfor landbrug. 
Han sagde også. at udbuddet af foderkorn har stor 
indvirkning på priserne, og at priserne på råvaremar-
kedet er svingende med en opadgående tendens. På 
trods af dette, mener han dog, at det er gode nyheder: 
”Vi har haft faldende råvarepriser indenfor landbru-
get i 40 år, men nu priserne stiger”. 

Franz Fischler forventede at se en stabil vækst 
i det kommende årti, og han forudså meget 
højere udbytter i majs, solsikke og raps i EU. 
 
Ferry Leenstra, Wageningen 
UR Livestock Research, fortal-
te om sine undersøgelser for at 
bruge hanekyllinger fra ægpro-
duktionen kommercielt. 
Sagen er kommet på dagsorde-
nen i specielt Tyskland. Det er 
blevet en ‘problem’ efter spe-
cialiseringen i kød og æg, og de 
fleste vil gerne have et alternativ.
Ferry Leenstra slog klart fast, at miljøpåvirkningen 
ved at opdrætte hanekyllingerne fra ægproduktionen 
er MEGET større end for slagtekyllinger.

Rudolf Preisinger, Lohmann 
Tierzucht, hvordan man i avls-
arbejdet forsøger at leve op til 
tidens krav om bedre dyrevel-
færd.

Rudolf Preisinger slog fast, at 
man skal bruge mindst 5 år på 
at udvikle en ny afstamning, og 
med hensyn til en kommerciel 
udnyttelse af hanekyllinger fra ægproduktionen så 
er der en klar negativ korrelation, så større mængde 
brystkød giver færre æg. 

En dual-purpose afstamning vil lægge lysere æg 
end en standard brun æglægger, og Lohmann har 
kun solgt 50.000 dual-purpose det sidste år.

Lohmann kører i øjeblikket flere projekter med 
det formål at kunne adskille høner og haner før 
udrugning, men så koster hønen 50 eurocent (ca. 
3,75 kr.) mere. Man tester hormonniveauer, og syste-
met er meget præcist, men udstyret vil nok koste 
omkring 1 mio. € (ca. 7,5 mio. kr.).

I Nordrhein-Westfalen er der startet retssager 
mod alle rugerier. Det vil nok tage et par år, inden 
der foreligger en afgørelse. Fra 1. januar 2015 er det 
forbudt i Nordrhein-Westfalen at aflive daggamle 
kyllinger, hvis man ikke har navn og adresse på 
aftageren forinden.

Knut Niebuhr, Veterinärmedi-
zinischen Universität Wien, for-
talte om erfaringerne næbtrim-
ning, fjerpilning og kannibalis-
me i æglæggende høner i Østrig.
Han konkluderede ud fra de 
østrigske erfaringer, at når 
hønerne ikke er næbtrimmet, 
skal der andet management til.
Næbtrimning er tilladt i Østrig, men forbudt i alle 
label-programmer, så reelt er ingen høner næbtrim-
mede.

David Swayne, USDA 
Agricutural Research Service, 
fortalte om inaktivering af 
influenzavirus. 
David Swayne fortalte også, at 
fugleinfluenza kun smitter til 
mennesker med tæt kontakt, og 
at når hønen er smittet, findes 
virus i hele kroppen.

Når der er tale om HPAI, findes virus både uden 
på og inde i æg, men når der er tale om LPAI, findes 
virus kun uden på æg, og der er IKKE isoleret fra 
æg.

Fugleinfluenzavirus slås lige som Newcastle 
Disease virus let ihjel med varme, og fugleinfluen-
zavirus og salmonella har stort set samme redukti-
onskurve ved opvarmning.

Eric Hubers, ægprodu-
cent og formand for den hol-
landske brancheorganisation 
Pluimveehouderij LTO/NOP, 
fortalte om den hollandske 
ægproduktion og deres erfarin-
ger med høj- og lavpatogen fug-
leinfluenza.

I Holland har de 900 ægfarme 
med i alt 30 mio. æglæggere, og produktionen er på 
omkring 10 mia. æg. Der er 185 er frilands- og 127 
er økologiske besætninger, så i over 33 % af besæt-
ningerne har hønerne adgang til udearealer. Disse 
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312 besætninger producerer 2 mia. æg, eller 20 % af 
den totale produktion.

I hans egen frilandsproduktion har hønerne 4 m2 
udendørs areal pr høne, og 50 % af indendørsarealet 
er i en veranda.

Det seneste udbrud af højpatogen fugleinfluenza 
udviklede sig fra en lavpatogen, så derfor tager de 
prøver hvert kvartal, og det er forklaringen på, at 
vi ser mange lavpatogene udbrud i slutningen af 
kvartalerne.

Lavpatogen fugleinfluenza ses næsten kun i uden-
dørs flokke, der, hvis de testes positivt, slås ned, og 
farmerne får erstatning for hønerne og æggene, men 
ingen erstatning for tabte markedsandele i 3. lande 
og ikke for tomgangsperioden.

Producenterne i Holland vil gerne holde flokkene 
inde i trækperioderne og/eller om vinteren, så de kun 
ude om sommeren – ligesom køer.

Eric Hubers var bekymret markedsreaktionerne 
og spurgte om større verandaer eller mindre uden-
dørs arealer, der er overdækkede, kunne være en 
løsning. 

Plantning af træer i hønsegården hindrer træk-
fugle i at lande, og berigede udendørs arealer er 
bedre end større åbne arealer, men vil kunderne 
acceptere det?

På grund af antallet af positive prøver for lavpa-
togen fugleinfluenza stillede Eric Hubers spørgsmål 
ved, om udendørs produktion er bæredygtig på langt 
sigt, for nedslagning af mange flokke er dårligt for 
branchens image.

Hugo Fragosa, Senasica fortalte om situationen i 
Mexico, hvor de siden juli 2012 har et udbrud af 
fugleinfluenza af typen H7N3.

Det sidste udbrud blev regi-
streret i december 2013, og de 
håber, at der er kommet styr på 
sygdommen via deres vaccina-
tionsprogram, hvor de har brugt 
554,4 mio. doser.

Danielle Cagan, Nestlé, fortalte 
om firmaet Nestle og der for-
ventninger til æg og ægproduk-
ter I fremtidens fødevareindustri.

Nestlé havde i 2013 en 
omsætning på 92 mia. CFR (ca 
562 mia. kr.) og 330.000 ansatte. 
De har 461 fabrikker i 83 lande 
og sælger mere end 1 mia. pro-
dukter om dagen, men har kun 
1,7 % af markedet for fødevarer.

Nestlés vækst ligger udenfor Europa, og der er 
stor forskel i pakkestørrelse fra region til region, og 
som eksempel fortalte Danielle Cagan, at bouillon 
sælges i 24 stk. i EU mod 1 stk. i Afrika.

Æg til petfood er vigtig for Nestlé og det udgør 18 
% af Nestlés salg af ægprodukter.

Danielle Cagan talte også i detaljer om forsynings-
kæden integritet og betydningen af   gennemsigtighed 
og sporbarhed for at skabe og fastholde forbrugernes 
tillid. Hun forklarede, at hvor det er muligt, bliver 
forsyningskæder nu forkortet og styrket som led i 
den løbende indsats for at give større sporbarhed, og 
i sidste ende større gennemsigtighed for forbrugerne. 
På æg og til dels også på ægprodukter har de brug 
for sporbarhed tilbage til ægproducenterne, men æg 
er et regionalt produkt, og i Europa er de europæiske.

 ➝

Hugo Fragosa

Danielle Cagan

Der var dækket op til gallamiddag på Wiens rådhus.
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På verdensplan er Nestlé i direkte kontakt med 
680.000 farmere.

Alle deres leverandører i Europa vil være audite-
ret og have rettet ind efter Nestlés Supplier Code ved 
slutningen 2015

I fremtiden vil Nestlé have færre leverandører, 
som de så til gengæld har et tættere samarbejde med.

Hans-Wilhelm Windhorst for-
talte om mønstre og dynamik i 
produktionen og handelen med 
ægprodukter på det globale mar-
ked.

En af de meget store udfor-
dringer er, at der er stor usikker-
hed om data.

Det ligger dog fast, at Indien 
er blevet mere og mere vigtigt 
som eksportør af tørrede ægpro-
dukter

Hans-Wilhelm Windhorst fortalte også om situa-
tionen i EU efter omlægningen fra traditionelle bure. 

Der er stor forskel på markederne. Øst- og 
Sydeuropa er hovedsageligt bure, mens Nord- 
og Centraleuropa hovedsageligt er skrab og 
Storbritannien og Irland er frilands.

Peter van Horne fortalte om en 
undersøgelse af ægmarkedet i 
Holland, hvor den gennemsnit-
lige besætningsstørrelse er på 
40.000 æglæggere, og hoved-
parten er i skrabesystemer, og 
burene er næsten væk.

Forbrug et i Holland ligger på 

godt 180 æg/person/år, heraf ca. 140 i skal.
Peter van Horne sagde også, at der er et stort 

overskud af buræg i EU, og han opfordrede til et 
gradvis skifte til nye systemer.

Michael Blass, adm. direktør 
i Agrarmarkt Austria, der står 
for kvalitet, sporbarhed og kon-
trol, fortalte om den østrigske 
ægbranche.

Østrig adskiller sig fra mange 
andre lande, for de østrigske for-
brugere kan være meget lokale, 
når de handler ind.

Der er krav om max 9 høner/m2 i etagesystemer, 
og foderet skal være non-GMO.
• 4 % af produktionen går til farvede hårdkogte 

påskeæg
• 22 % til produktindustrien 
• 34 % til detail
• 40 % til catering mm (i skal)
 
Michael Blass fortalte også, at den østrigske ægbran-
che havde investeret i trailer med æg ’Eggsperter on 
tour’ til diverse events rundt omkring i landet.

Nan-Dirk Mulder, Rabobank, 
om den globale udvikling på 
markedet for foderkorn og den 
indvirkning, dette vil have på 
den globale ægbranche på kort 
sigt - i løbet af de næste 12 
måneder. Han fortalte, at på 
trods af faldende foderomkost-
ninger og større lagre af korn, Peter van Horne

Michael Blass

Hans-Wilhelm
Windhorst

Underholdning med et 15 mands orkester, der spillede dejlig wienermusik.

Nan-Dirk Mulder
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så skal ægbranchen stadig være forberedt på store 
udsving i foderpriserne.

Nan-Dirk Mulder forklarede, at den nuvæ-
rende uro i Sortehavsområdet er en vigtig fak-
tor i de globale markeder for korn og oliefrø. 
Sortehavsregionen, Ukraine, Rusland og Kasakhstan, 
spiller en vigtig rolle i det globale marked for 
hvede og majs, for tilsammen eksporterer Ukraine, 
Rusland og Kasakhstan 38 mio. tons hvede (ca. 
10-25 % af den globale handel), og 21,5 mio. 
tons majs, (ca. 20-21 % af den globale handel).  
han sagde dog også, at på trods af denne bekymring, 
troede han i virkeligheden ikke på,   at det reelt vil have 
den store indvirkning på markedet, for produktionen 
af majs, hvede og solsikker ser overalt meget god ud 
i øjeblikket, og i Ukraine er de på vej mod et rekord-
højt niveau i produktionen af   de tre vigtigste afgrøder. 
Flygtige vejrforhold har også potentiale til at påvirke 
kornpriserne, og Nan-Dirk Mulder fortalte, at USA 
for nylig har meddelt, at der er en 50 % chance for 
en El Nino i 2014, og han rådede til nøje at følge 
udviklingen i de kommende måneder.

50 års jubilæum
2014 er et meget betydnings-
fuldt år for International Egg 
Commission, der fejrer sit 50 
års jubilæum. Konferencen i 
Wien var den første halvdel af 
disse festligheder, hvor man fej-
rer de enorme succeser ægbran-
chen har haft gennem de 50 
år og søger at forme fremti-
den for yderligere succes og 
innovative produktudviklinger. 
Under gallamiddagen, der blev 
holdt i den imponerende fest-
sal på Wiens rådhus, og hvor 
der var underholdning af et 15 

mands orkester, der 
spillede dejlig wie-
nermusik, hyldede 
Cesar de Anda danskerne Thor Stadil og 
Morten Ernst, fordi deres fædre havde 
været med til at grundlægge IEC på et 
møde i Bologna i Italien i 1964.

Der blev efterfølgende taget et bil-
lede, hvor Thor Stadil og Morten Ernst 
skulle sidde præcist som deres fædre 
gjorde for 50 år siden.

Deres to sønner, Christian Stadil og 
Christoffer Ernst, der begge også arbej-
der indenfor ægbranchen, kan så gøre 
noget lignende om 25 år.

IEC 50 års jubilæum festligheder-
ne fortsætter senere på året, nar IEC 
Global Leadership Conference afhol-
des i Bangkok den 7.-11. september. 

jnl

Mange skulle have et billede af det velspillende orkester.

Thor Stadil, Cesar de Anda og Morten Ernst.

Den danske delegation til den første konference i IEC i Bologna i 1964. Fra 
venstre Vagn Holck Andersen, Henning Andersen, Torben Ernst og Aage Stadil 
samt svenskeren Åke Widell.

Christian Stadil

Christoffer Ernst



Canadiske Hybrid Turkeys reagerer efter 
optagelser med skjult kamera
Den skor kalkunproducent fra Kitchener har fyret 
mindst en medarbejder i kølvandet på undercover 
video, der viser arbejdere, som slår, sparker og svin-
ger en skovl for at forsøge at dræbe nogle kalkuner.
Dyrevelfærdsgruppen, der optog videoen, er ikke 
imponerede over selskabets beslutning.

Hybrid Turkeys har suspenderet fire ansatte efter 
en video, der er optaget på en farm i Bright, Ontario, 
blev offentliggjort i begyndelsen af marts. Efter en 
intern undersøgelse sagde selskabet, at det har taget 
yderligere tiltag.

"Alle personalemæssige spørgsmål er fortrolige 
... " sagde Helen Wojcinski, leder af udvikling og 
bæredygtighed hos Hybrid, i et interview. "Men vi 
kan fortælle jer, at der er taget disciplinære foran-
staltninger, som omfatter opsigelse, suspension og/
eller betinget genansættelse."

Hun ville ikke sige hvor mange, der er blevet 
fyret, eller hvilke stillinger, de havde. En af de fire 
medarbejdere var en mellemleder.

Den video, der blev optaget for et par måne-
der siden af Toronto-baserede Mercy for Animals 
Canada, viser medarbejderne, der bruger slagvå-
ben, herunder en skovl, til at aflive nogle kalkuner. 
Kalkuner bliver også sparket og slået. Videoen blev 
for nylig vist på CBC's Marketplace.

Mercy for Animals var ikke tilfredse med nyhe-
den om, at Hybrid har fyret mindst én ansat.

"Jeg tror helt ærligt, at denne reaktion er alt for 
lidt og kommer alt for sent" sagde Anna Pippus, 
gruppens juriduske direktør, i et interview.

"Optagelser med skjult kamera lyver ikke. På 
denne farm dokumenterede vi, at arbejdere kastede, 
sparkede og slog kalkunerne, og vi dokumenterede 
kalkuner med åbne sår, rådnende øjne, betændte 
infektioner og absolut ingen dyrlægebehandling. 
Siden vi offentliggjorde vores undersøgelse, er andre 
tidligere ansatte fra Hybrid Turkeys stået frem for at 
sige, at de var vidne til og rapporterede nøjagtigt de 
samme former for grusomhed og forsømmelse, som 
vi bragte frem i lyset."

Hybrid, der ejes af Hendrix Genetics, er en 
af verdens største kalkunproducenter. Hybrid har 
200 ansatte, 50 stalde på 11 farme. Det producerer 
omkring 60 % af de 21 mio. kalkuner, som produce-
res hvert år i Canada.

Adspurgt om Hybrid vil minde medarbejderne 
om, at den adfærd, der vises på videoen, er uac-
ceptabel, svarede Wojcinski: "Vores medarbejdere 
ved allerede, at det altid har været gældende .... Vi 
har altid indpodet de ansatte, at dyrevelfærd er deres 
daglige ansvar."

Hybrid har strenge officielle retningslinjer for 
medarbejdere: "Mishandling, misbrug eller vold 
mod vore kalkuner vil ikke blive tolereret og vil 
resultere i opsigelse Disse handlinger kan også føre 
til anklager for dyremishandling efter straffeloven i 
Canada."

Pippus sagde, at videoen, der er optaget af en 
ansat i Mercy for Animals, der fik et job i Hybrid 
som ægsamler, viser, at ledere intet gør for at stoppe 
mishandlingen af kalkunerne.

"Hybrid har tilladt en kultur af grusomhed og for-
sømmelser, og det var først efter vores undersøgelse 
dokumenterede og afslørede dette vedvarende og 
langvarige mønster af misbrug, at de blev tvunget til 
at handle" sagde hun.

Wojcinski er uenig. "For mit vedkommende bety-
der vores nultolerance politik, at hvis nogen ser 
misbrug eller mishandling af vores kalkuner, så er 
de forpligtet til at rapportere det, og hvis vi finder 
ud af, at de ikke har indberettet det, så vil der blive 
taget disciplinære skridt. Medarbejderne kan uden 
frygt for repressalier rapportere alt, hvad de ser, som 
strider vores dyrevelfærdspolitik.”

Hybrid lovede i sidste måned at blive den første 
kalkunproducent i Nordamerika til at anvende obli-
gatorisk videoovervågning af aflivningen af kalku-
ner. Wojcinski sagde, at selskabet nok vil gå et skridt 
videre ved at lade et kamera "panorere rundt i stalden 
med jævne mellemrum".

Hybrid har ingen planer om at lave live-stream 
video til internettet, som Pippus ellers har krævet.

Wojcinski sagde, at "kvalificerede" dyrlæger og 
eksperter i dyrevelfærd og håndtering af dyr vil være 
de bedste til at overvåge live video.

"Disse mennesker (Mercy for Animals) er ikke 
interesserede i dyrevelfærd, for så ville de have 
gjort os opmærksomme på nogle mishandlingen på 
farmen på det tidspunkt, det skete, og ikke ventet 
to måneder. Mercy for Animals mener, at dyr ikke 
bør indtages til mad, så intet, vi gør, vil nogensinde 
kunne tilfredsstille dem."

Ontario Provincial Police og Ontario Society for 
the Prevention of Cruelty to Animals fortsætter en 
undersøgelse efter offentliggørelsen af videoen.

TheRecord.com / jnl
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Sverige ansporer Rusland til endnu højere
ydeevne i rugeægsproduktionen
Produktionsledere fra den russiske slagtekyllinge-
producent Chelny fik under et besøg i Sverige ind-
blik i, hvordan Cobb-Vantress, Inc.’s skandinaviske 
distributør Blenta formår at opnå nogle af de bedste 
resultater i rugeægsproduktionen i Europa.

De besøgende fra Tartastan-regionen, der allerede 
har et gennemsnit på 136 kyllinger/indsat høne - var 
ivrige efter at lære mere for yderligere at forbedre 
resultaterne i deres flokke under klimaforhold, der 
ligner Sveriges.

"Det, at vi har set det genetiske potentiale i 
Cobb500, som vi har set her i Sverige, vil få os til 
at stræbe efter endnu bedre resultater" sagde Timur 
Khusnullin, produktionsleder hos Chelny Breeder. 
"Bare fordi man er en af de bedste rugeægsprodu-
center i Rusland, betyder det ikke, at vi ikke kan 
forbedre os fremadrettet."

"Blenta har meget gode produktionstal i avlsflok-
ke og toppede ved mere end 95 %" siger Patrick van 
Trijp, Cobb’s kundechef for Rusland. "At fremvise 
rugerier samt opdræts- og produktionsanlæg gav de 
unge ledere fra Chelny Broiler en glimrende forstå-
else for hvor og hvordan, man kan forbedre sig.

"Jeg er meget stolt over den måde Chelny har 
udviklet sig på, og vi begyndte med rugeægsproduk-
tionen fra bunden for blot fire år siden. De har vist, 
at hvis man arbejder med Cobb500, er det ikke svært 
at opnå og opretholde gode resultater. Sammen med 
hjælp fra vores tekniske chef Irina Khamatshina, har 
de formået at komme i top tre i Rusland, hvad angår 
produktion og klækkeprocent."

World Poultry / jnl / mst

Frilandshøner bør spise flere insekter
Et forskningsprojekt designet til at øge insektfor-
bruget hos frilandshøner er blevet lanceret af det 
økologiske certificeringsorgan Soil Association i 
Storbritannien.

Projektet er finansieret af et tilskud på 20.000 £ 
(ca. 180.000 kr.) fra The Dutchy Originals Future 
Farming Programme og bliver ledet af forskere fra 
University of Bristol og ægpakkeriet Stonegate på 
deres Sutton Estates farm nær Newbury, Berkshire.

Forsøget vil løbe frem til august, hvor melorme 
gives i hønsenes foder, og levende melorme bliver 
spredt på udearealet for at supplere standardfoderet. 
Hønerne vil blive mærket og registreret for at se, om 
man kan opnå forbedret udnyttelse af udearealet ved 
hjælp af insekter.

Forskerne vil også bruge afgrødeanalyse for at se, 

hvor mange insekter, der bliver spist, samt overvåge 
fjerpilning og se på forekomsten af brud på bryst-
benet.

Æg vil blive indsamlet tilfældigt og analyseret 
for deres kvalitet ved f.eks. skaltykkelse, omega-3 
og omega-6 fedtsyrer, æggeblommens farve, og det 
vil blive opgjort hvor mange æg, der produceres. 
John Tarlton, seniorforsker ved Bristol’s School of 
Veterinary Sciences, sagde, at projektet behandler 
en række centrale spørgsmål indenfor den fremtidige 
bæredygtighed af produktion af frilandsæg. "Disse 
omfatter en bedre velfærd, reduceret forbrug af foder 
(og omkostninger) og en forbedring af den ernæ-
ringsmæssige kvalitet af æg."

Chris Atkinson, chef for Soil Association’s stan-
darder, udtalte: "Dette forskningsprojekt vedrører 
en masse af vores arbejde omkring økologiske stan-
darder, især AssureWel - vores gårdvelfærdsprojekt. 
Ikke alene vil det se på en lang række sundheds-og 
velfærdsparameter for høner, men det vil også sup-
plere vores arbejde med at måle de positive resultater 
for hønerne."

Projektet er et af tre støttet af Soil Association 
som en del af deres anden forskningskonkurren-
ce sammen med Ducky Originals Future Farming 
Programme.

De to andre inkluderer et projekt, som ser på, 
hvordan afgræsning af vinterhvede med får kan 
hjælpe med at kontrollere ager-rævehale, og ét der 
forsøger at øge niveauet af sporstoffer, herunder jod, 
i økologisk mælk.

Poultry World / jnl / mst

Højproteindiæt og muskelmasse ved vægttab
Et amerikansk studie har undersøgt indtag af vari-
erende proteinmængder og dets effekt på bevarelse 
af muskelmasse under slankekur med reduceret ener-
giindtag.

Undersøgelsen viste, at vægttabet i kg ikke var 
forskellig, på trods af forskellige diæter. Derudover 
viste undersøgelsen, at forsøgspersonerne som ind-
tog 1,6 g/kg/dag protein eller 2,4 g/kg/dag protein 
bevarede muskelmassen og øgede tab af kropsfedt 
sammenlignet med de deltagere, der kun indtog 0,8 
g/kg/dag protein i diæten.

Det blev konkluderet, at et proteinindtag på 1,6 
g/kg/dag protein eller mere beskytter muskelmassen 
og øger mængden af tabt kropsfedt ved kortsigtet 
vægttab.

Anina Kjær

KORT NYT FRA UDLANDET
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7-Eleven tilføjer Chicken Dippers til deres udvalg 
af snacks
Chicken Dippers er den seneste tilføjelse til 
7-Eleven’s udvalg af små snack tilbud. 

Kæden tilbyder seks Chicken Dippers med et 
udvalg af saucer - Ancho Chipotle, Ranch eller 
Honey Mustard. En særlig kop-holder funktion i 
emballagen forhindrer, at saucen spildes. Kylling 
Dippers sælges for 1,99 $ (ca. 10,75 kr.) i de delta-
gende 7-Eleven butikker.

"Det er en full-service oplevelse for vores gæster. 
Alt, hvad de behøver at gøre, er at vælge, hvilken 
sauce, de ønsker" sagde Kelly Buckley, vicepræsi-
dent for Fresh Food Innovation. "De får leveret en 
komplet pakke, der er klar til at tage med. Vi tror, 
dette er et nyt produkt, som vi kan tilbyde for at 
imødekomme den enorme efterspørgsel efter varme 
kyllingesnacks."

Chicken Dippers er en del af kioskkædens hot-
to-go fødevareprogram. Mere end 5.200 7-Eleven 
butikker serverer varme snacks, der er opvarmet i 
Turbo Chef ovne. Virksomheden tilbyder også hele 
og slices af pizza, kyllingebryst, kyllingevinger, mini 
tacos og mozzarella sticks .

7-Eleven er blandt mange fødevarevirksomhe-
der, som investerer i snack innovationer målrettet 
Millennial kunder (= kunder født efter 1980).

"Millennials spiser ikke tre måltider om dagen, 
men de spiser i stedet en blanding af måltider, snacks 
og mini-måltider i løbet af dagen, ligesom generatio-
nen efter dem" sagde Buckley. "De havde travlt som 
børn, og livet er ikke blevet mindre hektisk for dem 
som voksne. Børn, teenagere og folk i 20’erne er de 
største snacks-spisere. Vores menukort har udviklet 
sig til at omfatte retter med en højere kvalitet, pris-
billige mindre portioner, mini-portioner og snacks, 
der appellerer ikke kun til Millennials, men også 
børn og kvinder."

MeatPoultry.com / jnl

Malaysias fjerkræbranche efterkommer
den indenlandske efterspørgsel
Malaysia er stort set selvforsynende med fjerkrækød, 
og produktionen stiger langsomt, i overensstem-
melse med forventningerne til væksten i den inden-
landske efterspørgsel, konkluderer USDA’s seneste 
GAIN rapport.

Produktionen af fjerkrækød, som næsten udeluk-
kende består af kyllingekød, forventes at vokse med 
en moderat hastighed på 2 % i 2014, og produktio-
nen forventes at nå op på 1.440.000 tons.

Selv om industrien har kapacitet til at vokse 

yderligere, sætter stigende produktionsomkostninger 
begrænsninger for væksten. En reduktion i tilskuddet 
til brændstof, nedskrivninger af den malaysiske ring-
git og implementering af mindsteløn i 2013 er alle 
faktorer, der har ført til højere produktionsomkost-
ninger i 2014. Gennemsnitlige produktionsomkost-
ninger er steget fra 1,45 $ (ca. 7,82 kr.) per kg i 2012 
til 1,60 $ (ca. 8,63 kr.) per kg i 2013, og en prognose 
forudser 1,68 $ (ca. 9,07 kr.) i 2014.

Importeret sojaskrå og majs tegner sig for 65 % 
af produktionsomkostningerne. Faldet i kornpriserne 
i 2014 i forhold til 2013 er til dels blevet ophævet af 
nedskrivningen af den malaysiske valuta.

Fjerkræsektoren bruger omkring 4 mio. tons 
foderblandinger årligt med forventede stigning i 
efterspørgslen efter foder svarende til forventnin-
gerne til væksten i produktionen (2-3 % om året).

Næsten alle råvarer til foder importeres. Soja og 
majs kommer primært fra Argentina.

Næsten 90 % af produktionen sker på halvø-
en Malaysia, med resten produceres på Borneo 
(Øst Malaysia). Med hensyn til antallet af fugle, 
udgør kommercielle slagtekyllinger 67 %, æglæg-
gere omkring 25 % og forældredyr 8 %. På halvøen 
Malaysia er der omkring 3.200 bedrifter med slagte-
kyllinger, som omfatter både uafhængige landmænd 
og landmænd, der leverer på kontrakt, samt store 
vertikalt integrerede virksomheder.

I takt med væksten i slagtekyllingeproduktionen 
forventes ægproduktion at vokse med 3,0 % i 2014, 
så produktionen forventes at nå 679.803 tons. I 2013 
blev ægproduktion anslået til 659.664 tons.

Forbruget forventes at vokse fra 1,4 mio. tons i 
2013 til 1,43 mio. tons i 2014, og kyllingekød er den 
primære proteinkilde for et flertal af befolkningen. 
Forbruget på over 40 kg pr indbygger er blandt de 
højeste i verden og kan ikke blive meget højere.

Forventningerne til en forholdsvis flad vækst i 
forbruget afspejler en langsom befolkningstilvækst. 
Fjerkrækød er den stabile proteinkilde for alle etni-
ske grupper i befolkningen, og er den domine-rende 
kødart i alle foodservice forretninger. Kylling er 
meget billigere end oksekød og svinekød, og pri-
serne kylling har ligget meget stabilt.

Alt importeret fjerkrækød skal komme anlæg, 
der er godkendt af regeringen i Malaysia (GOM) og 
opfylde strenge krav til halalslagtning og håndtering.

Import fjerkrækød er stramt kontrolleret og 
begrænset. Kina er den førende leverandør, efterfulgt 
af Thailand, Danmark og Holland.

World Poultry / jnl 
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Fjerkrækødets popularitet er stigende 
i Storbritannien

Fjerkræ tegner sig for mere end 40 % af alt kød, 
der spises i England, mens svinekød, den anden 
mest populære kødtype, står for 30 %, skriver 
Chris Harris. 

På nogle områder skal fjerkræbranchen imidlertid 
forbedre sin kommunikation til forbrugerne om, 
hvordan fjerkrækød er produceret, hvilke tiltag til 
forbedring af dyrevelfærden, der bruges i produktio-
nen samt om produkternes sikkerhed.

Slagtekyllinger
I sin tale på den seneste Agricultural and Horticultural 
Development Board Outlook Conference i London 
sagde Chris Dickinson fra National Farmers Union, 
at britiske slagtekyllingeproducenter sidste år produ-
cerede 1,4 mio. tons kyllingekød, 35 % mere end der 
blev produceret i 1990’erne.

Kalkuner
Kalkunproducenter producerede 189.000 tons kal-
kunkød og Storbritannien er mere end 80 % selvfor-
synende med fjerkrækød.

”Efter flere års tilbagegang er kalkunbranchen 
begyndt at følge med” sagde Dickinson. Men han 
tilføjede, at mens landet stort set er selvforsy-
nende, er der en stor ubalance, hvad angår slag-
tekroppe. Det betyder, at branchen må importere 
brystkød og modsat eksportere det mørke kød. 
Det meste af importen kommer fra det kontinentale 
Europa.

Forbruget af fjerkrækød stiger
Globalt, sagde han, vokser forbruget af fjerkrækød 
mere end i nogen anden kødart, og i 2021 forventes 

forbruget af fjerkrækød at overhale forbruget af svi-
nekød, som den mest spiste type kød.

Integrationer og ‘tracker’ kontrakter på foder
Omkring 3/4 af den britiske fjerkræsektor er inte-
greret, og disse integrerede virksomheder forsøger 
at kontrollere deres omkostninger til foder (som 
kan være op til 65 % af udgifterne til produk-
tion) ved at indgå ‘tracker’ kontrakter på foder.  
”Med ’tracker’ kontrakter er fjerkræproducenterne 
ikke så udsatte” sagde han. ”Men store udsving i 
priserne på foder er noget, vi er nødt til at leve med.” 

Slagtekyllingeproduktionen i Storbritannien
I alt bliver der produceret 943 mio. slagtekyllinger om 
året, og slagtetallene, der har været kraftigt stigende 
siden 1990’erne, har nu nået 902 mio. kyllinger fugle.  
Det meste af branchen producerer også enten stan-
dard eller standard plus kyllinger, hvor der er en 
belægningsgrad på 38 kg/m2. 

Disse kyllinger når en vægt på omkring 2,4 kg 
ved slagtning efter omkring 40 dage med en gen-
nemsnitlig tilvækst på 60 g om dagen. 

I alt 14 % af branchen producerer kyllinger med 
højere niveauer af velfærd, og de produceres til 
supermarkedskæder som Waitrose og Marks and 
Spencer. 

Disse kyllinger er langsommere voksende, og 
tilvæksten er på 45 g om dagen, og de har et beriget 
miljø at vokse på. 

Blot 3 % af produktionen er fritgående og 1 % er 
økologisk. 

Dickinson sagde, at han ikke forudså, at markedet 
for fritgående fjerkræ ville vokse på samme måde, 
som markedet for frilandsæg er vokset i England, 
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fordi sagde han, at det er mere vanskeligt at opdrætte 
en frilandskylling.

Hvad driver væksten?
De vigtigste faktorer, der driver væksten indenfor 
fjerkrækød, er en kombination af stigende efter-
spørgsel sammen med det faktum, at sektoren 
ikke er subsidieret og derudover godt integreret i 
Storbritannien. 

Men omkostningerne ved at bygge en ny slagte-
kyllingestald er på omkring 0,5 mio. £ (ca. 4,5 mio. 
kr.) for et hus til 40.000 eller 50.000 kyllinger, og det 
betyder, at landmanden skal kunne se et godt afkast 
af investeringen. 

På grund af integrationen i sektoren, søger mange 
planteavlere nu også at diversificere gennem fjer-
kræbesætninger, fordi der er muligheder for vækst, 
og det er muligt hurtigt at føre forretningen til over-
skud 

Et godt omdømme er nødvendigt
Dickinson sagde, at for at sikre en fortsat vækst i 
sektoren, er producenterne nødt til at sørge for, at 
der er et godt offentligt image og en god opfattelse 
af   produktionsmetoderne. 

”Vi er nødt til at forbedre dyrevelfærden og 
managementet af kyllingerne, selv i en stald med 
40.000 eller 50.000 kyllinger.”

Campylobacter
Et andet aspekt, der skal løses, for at sikre et godt 
offentligt image af branchen, er udfordringen med 
Campylobacter i fjerkrækød. 

Han sagde, at Food Standards Agency er ved at 
gøre Campylobacter til en prioritet, og branchen er 
ved at undersøge mulighederne for at reducere for-
ureninger ved f.eks. lynfrysning af slagtekroppene, 
selvom dette ikke vil udrydde problemet helt.

Antibiotikaresistens
En anden bekymring er truslen om antibiotikare-
sistens. Men, sagde han, der er også en stor mis-
forståelse blandt forbrugerne, når det kommer til 
resistens, antibiotika og anvendelse af vacciner.  
Han sagde, at menneskelig brug af antibiotika er den 
vigtigste faktor, når det gælder resistens i patogener 
hos mennesker.  

På nuværende tidspunkt strammer diver-
se garantiordninger deres kodeks for brugen af 
medicin og rapportering heraf, og fjerkræsekto-
ren i Storbritannien samarbejder med organisa-
tionen RUMA (Responsible Use of Medicines in 
Agriculture) for at reducere brugen af antibiotika og 
informere offentligheden om deres anvendelse.

Artiklen er publiceret på 
ThePoultrySite Digital i marts 
2014: http://5mpoultry.uberflip.
com/i/271768/27

Oversat af 
Mikkeline Sofie Thomsen, 
Landbrug & Fødevarer 

Mikkeline Sofie 
Thomsen

Ministerrådet ønsker ikke en status quo for 
mærkning af køds oprindelse 
På Ministerrådsmødet for landbrug den 24. marts 
udtalte sundhedskommissær Tonio Borg, at oprindel-
sesmærkning af kød som en ingrediens i forarbejde 
produkter ikke vil forbedre fødevaresikkerheden eller 
forhindre fødevaresvindel. Oprindelsesmærkningen 
har tidligere været stærkt støttet i Europa-Parlamentet 
samt af flere medlemsstater, herunder Frankrig, som 
følge af hestekødsskandalen. Borg uddybede, at en 
obligatorisk mærkning udelukkende er et spørgsmål 
om forbrugerinformation, som blot vil øge fødevare-
kontroludgifter, der vil resultere i færre kontrolbesøg 
og øge risikoen for svindel. Ifølge Borg har oprin-
delsesmærkning af kød ingen relevans for sidste års 
hestekødsskandale, og vil yderligere forstyrre det 
indre marked samt øge administrative byrder for 
små- og mellemstore virksomheder. Borg baserede 
sine udtalelser på en rapport, som Kommissionen 

havde fremlagt i december 2013, der ydermere præ-
senterede tre scenarier for en mærkningsordning. 
Enten kan EU indføre en frivillig oprindelsesmærk-
ningsordning, en obligatorisk ordning, der mærker 
et produkt fra EU, ikke-EU eller et specifikt tredje 
land, eller en obligatorisk mærkning af en specifik 
medlemsstat eller tredjeland. Rapporten tilkendegav 
tillige, at 90 % af de europæiske forbrugere ønsker 
mere information om fødevarer, men ikke er pararte 
til at betale mere for det.

I den efterfølgende debat i Ministerrådet gav 
Storbritannien, Tjekkiet og Belgien udtryk for, at de 
var tilhængere af et frivilligt oprindelsesmærknings-
system. En gruppe af ti medlemsstater, herunder 
Tyskland, Holland og Sverige, stod fast på at EU 
har behov for en eller anden ordning for oprindel-
sesmærkning. Hvortil Frankrig slog fast, at man ikke 
kunne acceptere status quo.

Nyt fra EU / jnl
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Mercks nye ormekur godkendt til fjerkræ i EU 
Merck Animal Health (også kendt som MSD Animal 
Health) Har fået tilladelse til markedsføring af læge-
midlet Panacur AquaSol (fenbendazol 200 mg/ml) 
til brug til høns.

Panacur AquaSol er et meget stabilt, vandopløse-
ligt produkt, som produceret med en innovativ våd-
formalingsteknologi. Det er i øjeblikket tilgængelig i 
EØS til brug i svin.

"Vi er meget glade for, at EU-Kommissionen har 
godkendt Panacur AquaSol til høns" udtalte Fabio 
Paganini, vicepræsident i Merck Animal Health. 
"Panacur har en lang historie af dokumenterede 
resultater som et ormemiddel, og vi er glade for at 
bringe dette middel, som nemt gives i drikkevandet, 
på markedet til fjerkræproducenter i hele EØS ".

Panacur AquaSol vil blive anbefalet til behandling 
af mave-tarm-nematoder hos fjerkræ inficeret med:

• Ascaridia galli (L5 og voksne stadier)
•  Heterakis gallinarum (L5 og voksne stadier)
Gennem selskabets egen vådformalingsteknologi 

er Panacur AquaSol en meget stabil suspension, der 
som følge af mindre og mere ensartet partikelstør-
relse ikke kræver hyppig omrøring, og den giver 
både en høj effektivitet og er let at bruge.

Panacur AquaSol er sikker at bruge til alle typer af 
høns, herunder æglæggere, slagtekyllinger og foræl-
dredyr. Det har ingen tilbageholdelsestid for æg, og 
en seks dages tilbageholdelsestid på kød og indmad.

"At kunne styre tarmsundheden ordentligt resul-
terer i en bedre samlet produktivitet for både æglæg-
gere, slagtekyllinger og forældredyr" forklarer Rik 
Koopman, forskningsdirektør hos Merck Animal 
Health. "Hvis det ikke er lykkedes med en ordentlig 
parasitkontrol, kan landmændene opleve et økono-
misk tab, når der er fald i produktiviteten eller som 
følge af en ormeinfektion."

World Poultry / jnl 

Kina godkender yderligere fem brasilianske
eksportører af fjerkrækød
Fem brasilianske fjerkrævirksomheder har fået tilla-
delse til at eksportere fjerkrækød til Kina, siger den 
brasilianske brancheorganisation (Ubabef).

De fem selskaber er i tillæg til de 24 eksportører, 
der allerede er godkendt af den kinesiske regering.

Formanden for Ubabef, Francisco Turra, siger i 
en erklæring, at Ubabef, det brasilianske landbrugs-
ministerium og Ministeriet for udvikling, industri og 
udenrigshandel har forhandlet i mange måneder med 
kinesiske myndigheder om godkendelse af de nye 
eksportører.

"Det var hårdt arbejde, da alle tekniske parametre 
skulle opfyldes. Det er en milepæl for vores branche, 

der viser den høje konkurrenceevne i Brasilien, og 
at vi er fuldt ud i stand til at opfylde kravene på det 
internationale marked for kyllingekød" sagde Turra.

Han oplyste også, at forhandlingerne med de 
kinesiske myndigheder ville fortsætte for at gøre det 
muligt for flere brasilianske fjerkræproducenter at 
kunne eksportere deres produkter til Kina.

Kina er den sjettestørste importør af kyllingekød 
fra Brasilien, og Kina tegnede sig for 5 % af den 
samlede eksport i 2013, da de købte 190.300 tons 
kyllingeprodukter til en værdi på 440,7 mio. $ (ca. 
2,4 mia. kr.).

I de første to måneder af 2014 eksporterede brasi-
lianske producenter 32.300 tons til en værdi af 72,5 
mio. $ (ca. 392 mio. kr.).

World Poultry / jnl 

Online værktøj til at vurdere tab af fjer
hos æglæggende høner
Et samarbejdsprojekt i England har ført til et nyt 
online-værktøj til at overvåge og vurderer tab af fjer 
hos æglæggende høner.

AssureWel, et femårigt samarbejdsprojekt ledet 
af Royal Society for the Prevention of Cruelty to 
Animals (RSPCA), Soil Association og University 
of Bristol, skabte værktøjet, så producenter af alter-
native æg kan sammenligne deres scoringer for 
fjertab med andre alternative kommercielle flokke.

Værktøjet vil hjælpe med selvevaluering af fjertab 
og giver vejledning om forbedring af fjerdragten.

Mia Fernyhough, videnskabelig medarbejder hos 
RSPCA, sagde: "Fjertab er blevet identificeret som 
en vigtig indikator for hønernes velfærd og er en 
bekymring for branchen på grund af de økonomiske 
konsekvenser og, selvfølgelig, indvirkningen på 
hønerne selv gennem stress, temperaturregulering, 
smerte og skade.”

"Som sådan er det vigtigt, at fjerkræproducenter-
ne overvåger deres flokke for tidlige advarselstegn, 
identificerer årsagen til eventuelle tab af fjer og tager 
skridt imod at kontrollere og forbedre det."

Fjerdragter bliver allerede målt under velfærds-
vurderinger, som har været en del af Freedom Foods 
certificeringer af gårde i mere end to år.

Sophie Butcher, videnskabelig medarbejder ved 
RSPCA, sagde: "Producenterne kan få adgang til 
oplysninger om, hvordan de selv kan bedømme 
deres floks befjering på AssureWels hjemmeside, 
og for første gang kan de nu bruge et online vurde-
ringsredskab til løbende at følge, hvordan deres flok 
sammenlignes med resten af branchen - blot ved et 
klik på en knap!"
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Sydkorea har slået 6 % af bestanden af fjerkræ 
ned grundet fugleinfluenza 
Over 6 % af bestanden af fjerkræ i Sydkorea er blevet 
slået ned med henblik på at dæmme op for et fuglein-
fluenzaudbrud, der har ramt gårde og trækfugle over 
hele landet, rapporterer embedsmænd.

Antallet af fjerkræ, der er slået ned, udgør ifølge 
data fra landbrugsministeriet nu 10.160.000 fugle, 
hvilket er tæt på rekorden på 10,2 mio. fugle under et 
udbrud i 2008. 

På et af Seouls største markeder faldt kyllingesalget 
med i gennemsnit mere end 50 % i sidste måned i køl-
vandet på det seneste udbrud, beretter myndighederne.

For Sydkorea, Asiens fjerdestørste økonomi, er 
fugleinfluenza ikke en ny udfordring, eftersom lan-det 
har haft fire fugleinfluenzaudbrud i de seneste 10 år. 
Det første tilfælde i dette seneste udbrud blev fundet 
den 17. januar på en gård med ænder i North Jeolla 
provinsen, omkring 300 km sydvest for Seoul. Ca. 28 
fjerkræbesætninger over hele landet har været ramt af 
sygdommen, siger ministe-riet.

Desinfektionsforanstaltninger for trækfugle, den 
formodede kilde til det aktuelle udbrud, er blevet 
optrappet 37 steder over hele landet. Bevægelsen for 
nogle ansatte i landbruget i de berørte områder er også 
blevet begrænset.

World Poultry / jnl / mst

Brugen af ulovligt antibiotika i foder stiger
voldsomt i Rusland
Ifølge eksperter er omfanget af lovlig brug af antibio-
tika i Rusland forblevet stabilt, mens antallet af tilfælde 
med brug af ulovligt antibiotika sidste år steg betyde-
ligt til næsten det dobbelte af 2012 står der i en rapport 
fra den russiske veterinære tjeneste Rosselhoznadzor.

Problemet med regulering af brugen af narkotika 
i foderindustrien blev drøftet på rundbordssamtaler 
'Søgen efter den rette fodring af dyr og fugle' mellem 
russiske dyrlæger og repræsentanter for erhvervslivet.

Ifølge data fra All-Russian State Centre for Quality 
and Standardisation of Animal Drugs and Feed er 
problemet med brug af antibiotika i dyrefoder blevet 
mere alvorligt, og landet har brug for særlige regler på 
dette område. »Fra mange russiske regioner modtager 
vi foder, som indeholder antibiotika" siger Elena Titova 
fra afdelingen for sikkerheden af foder og fodertilsæt-
ningsstoffer ved centret.

"Vi afslører ulovlige antibiotika i foder eller endda 
for høje niveauer af lovlige antibiotika på en regel-
mæssig basis. For eksempel fra visse producenter i 
Primorsky Territory har vi fået foder, der indeholdt 
sådanne niveauer af antibiotika, at det svarede til tera-
peutiske doser. Endvidere har vi i foderblandinger til 
æglæggende høner jævnligt fundet terapeutiske doser 

af antibiotika, selv om det i Rusland er forbudt at bruge 
antibiotika i foderet til æglæggende høner" tilføjede 
hun.

Ifølge Rosselhoznadzor er det største problem i 
kampen mod antibiotika i russisk foder den manglende 
lovgivning på området. I den nærmeste fremtid har 
den russiske veterinære tjeneste til hensigt at gå til de 
russiske lovgivere med flere forslag til forbedring af 
situationen, ifølge afdelingens pressetjeneste.

All About Feed / jnl

Peco annoncerer fjerkræprojekt til knap 900 mio. 
kr. i Arkansas
Den amerikanske fjerkrævirksomhed Peco Foods har 
annonceret planer om at bygge et fuldt integreret 
fjerkrækompleks i amterne Randolph og Clay i det 
nordøstlige Arkansas. De nye faciliteter vil omfatte et 
rugeri, foderfabrik og slagteri. Tilsammen har selskabet 
planer om at investere omkring 165 mio. $ (knap 900 
mio. kr.) og skabe 1.000 nye arbejdspladser.

Peco har været i Arkansas siden 2011, hvor sel-
skabet erhvervede the Townsends Poultry Complex i 
Batesville. Udover anlægget i Batesville, driver Peco 
en foderfabrik i Newark, Arkansas. Gennem sådanne 
opkøb og udvidelser, er Peco vokset til at blive den 
ottende største producent af fjerkrækød i USA, og 
forarbejder mere end 10 mio. kg fjerkrækød hver uge.

Mark Hickman, bestyrelsesformand og adm. direk-
tør for Peco Foods, understregede, at et af de vigtigste 
aspekter ved dette nye kompleks er, at det vil gøre det 
muligt for Peco Foods at udvide sin hastigt voksende 
niche som en foretrukken leverandør af fersk fjer-
krækød til videre forarbejdning hos andre nationale 
kunder. Han beskrev dette som en central strategi for 
virksomhedens vækst fremadrettet.

Byggeriet vil begynde i to faser. Påbegyndelsen af 
foderfabrikken vil være i april og de første faser af 
arbejde på rugeriet og slagteriet vil begynde i juli.

Mark Hickman sagde, at Peco vil indarbejde bane-
brydende spildevandsbehandling og proteinkonverte-
ringsfaciliteter i det nye kompleks, og dermed udnytte 
den nyeste teknologi.

"Historisk set er en af de største udfordringer for 
fjerkræslagterier behandling af spildevand og konver-
tering af biprodukter på en måde, der er miljømæssigt 
forsvarligt, samt omkostningseffektiv" sagde Hickman. 
"I overensstemmelse med vores forpligtelse til at 
beskytte miljøet, mener vi, de nye systemer vil blive 
en model for industrien." Mens hovedkontoret ligger 
i Tuscaloosa, Alabama har Peco Foods slagterier i 
Mississippi, Alabama og Arkansas.
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Indblik i den østrigske
ægbranche
Interview med Michael 
Wurzer, direktør for Zentrale 
Arbeitsgemeinschaft der Öster-
reichischen Geflügelwirtschaft 
(ZAG), inden International 
Egg Commission‘s (IEC) møde 
i Wien i marts.

Hvad er den nuværende situation for ægbranchen 
i Østrig?
De kritiske og store forandringer, der har fundet 
sted i Østrig inden for de sidste ti år, var forbuddet 
mod traditionelle bure i 2009, mens de fleste andre 
EU-lande først forbød traditionelle bure i 2012. Fra 
Østrigs synspunkt kan denne omlægning anses for 
vellykket: Før omlægningen havde vi en selvforsy-
ningsgrad på omkring 70 %. Nu er vi nået over 80 
%. For at leve op til lovens krav blev der investeret i 
omegnen af 100 mio. € (ca. 750 mio. kr.)

De fleste af Østrigs bursystemer blev omlagt til 
skrabeægssystemer (65 %); mens der kun blev omlagt 
enkelte til frilands- og økologisk produktion. Mindre 
end 15 gårde producerer i dag æg i berigede bure, som 
det kun var lovligt at opføre indtil udgangen af   2004. 
Vi oplever en god position på detailmarkedet for 
friske skalæg og gør meget for at opretholde denne 
situation. Vi er i færd med at ændre indholdet af soja 
i foderet til en stor del af østrigske høner, så det før 
eller senere i høj grad vil komme fra kilder inden for 
Europa. (Donau soja).

Markedet for øg til catering og produktindustrien 
er helt anderledes end markedet for konsumæg, for 
på disse markeder er pris er stadig altafgørende. 
Vores organisation, Zentrale Arbeitsgemeinschaft 
der Österreichischen Geflügelwirtschaft (ZAG), 
opfordrer indtrængende til bedre information af 
forbrugerne, herunder mærkning med hensyn til 
staldsystemer. Information om æggenes oprindelse 
skal også forbedres for at opfylde kravene fra de 
østrigske forbrugere.

Tror du, at der er potentiale for vækst i Østrig, 
eller kan du beskrive den seneste vækst, som 
Østrig har oplevet? 
Det østrigske marked for æg er ikke let at sammen-
ligne med markeder i andre europæiske lande. Vi 
ser forskellige nationale udviklinger i Europa. For 
eksempel er det et faktum, at æg fra berigede bure 

er meget populære i nogle europæiske lande, mens 
disse æg næppe kan sælges i andre lande. I Østrig 
kan vi ikke konkurrere, når prisen er det vigtigste 
argument for forbrugerne, og så er vores struktur 
stadig meget forskellig fra mange andre lande, for i 
gennemsnit har vi kun 3.000 æglæggende høner pr 
gård - beregnet for bedrifter med mere end 350 fugle.  
Udfordrende standarder for foder, fødevaresikker-
hed og dyrevelfærd vil fortsat kræve en betydelig 
indsats fra østrigske producenter.

Kan du skitsere de vigtigste muligheder
og udfordringer for den østrigske ægbranche? 
Forbrugerundersøgelser i Østrig, viser, at forbru-
gerne er meget interesserede i dyrevenlig produk-
tion. Men når det kommer til beslutningsproces-
sen om at købe de dyrere produkter, afspejles 
disse holdninger ikke altid i forbruget. Dette er 
sandsynligvis den samme situation i andre lande.  
Det er derfor meget vigtigt, at vi overvåger forbru-
geradfærden og har tæt kontakt til markedet, så vi 
kan udvide ægproduktionen lidt af gangen i små 
skridt og reagerer på forbrugsmønstre og ændringer 
i markedet. Detailhandelen presser ægproduktindu-
strien til at bruge mindre færre buræg, og vi sikkert 
se muligheder for at følge op på dette område. Der 
er også muligheder for mærkning af tørrede og fly-
dende ægprodukter.

Hvad har været virkningen af omlægningerne af 
produktionssystemerne? 
Ændringen til de nye staldsystemer startede i Østrig 
for ti år siden. Meget arbejde måtte gøres for at få 
viden, først på ekspertniveau og derefter på produ-
centniveau. Vi kan rapportere, at producenterne nu 
er vant til disse systemer, og de systemer fungerer 
godt. Unge høner bliver opdrættet i de samme 
systemer, og det gør det lettere for de æglæg-
gende høner, når de flyttes senere æglæggerstaldene 
I Østrig stoppede vi næbtrimning et par 
år siden; dette var ikke en nem ting at gøre.  
Den forholdsvis høje pris på østrigske æg er en 
stor udfordring. Så længe forbrugerne er villige til 
at betale den pris, kan vi beholde vores standarder.  
Åben, enkel og klar kommunikation til forbrugerne 
vil være nøglen til vores fremtid.

IEC / jnl
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Østrigsk produktion af æg og påskeæg

I forbindelse med International Egg Commission’s 
møde i Wien i marts fik jeg mulighed for at 
besøge en bedrift i Atzenbruck, ca. 1 times kørsel 
vest for Wien, hvor de både producerede og pak-
kede æg og hårdkogt malede påskeæg.

Bedriften
Bedriften ejes af familien 
Schrall, bestående af ægte-
parret Franz og Maria samt 
sønnen Martin, der er ved 
at overtage bedriften. Franz’ 
far var krigsfange i Arizona, 
USA, under anden verdens-
krig, og her så han fjerkræ-
produktion i kommerciel 
skala. Da han vendte til-
bage til Østrig efter krigen, 
begyndte han at producere 
æg, som han transportere til 
Wien i bus og solgte på markedet. Det var der gode 
penge i, og bedriften er gennem årene udvidet flere 
gange, og i dag har familien Schrall en af Østrigs 
største ægproduktioner med 74.000 skrabehøner og 
50.000 burhøner på 4 ejendomme inden for en radius 
af 10 km. Desuden indkøber og pakker de æg fra 
andre landmænd med tilsammen 25.000 hønepladser 
til skrabehøner.

Når dette blad udkommer, er produktionen af 
buræg stoppet, og stalden vil blive ombygget til 
skrabeægsproduktion. 

Æggene sælges stadig hovedsagelig til 
supermarkeder i Wien og i de mindre byer på vejen 
til Wien.

Hønerne
Familien Schrall bruger tre forskellige afstamninger, 
Lohmann Brown Extra, Lohmann Brown Classic og 
Lohmann LSL. Hønerne, jeg så, var 75 uger gamle 
Lohmann Brown Classic, og plane var, at de skulle 
fortsætte, til de var 90 uger gamle, fordi de delvis 
skulle erstatte de manglende æg fra bursystemet.

Hønerne var ikke næbtrimmede, og de havde en 
pæn befjering. Læggeprocenten i holdet lå på 83 og 
dødeligheden på 5,5 %.

Holdet havde haft problemer med mycoplasma 
eller ILT, og da symptomerne ligner hinanden 
meget, skal det testes med blodprøver. 

Der havde været udfordringer ved at stoppe med 
næbtrimningen, men med et lidt højere indhold af 
protein i foderet og bedre management gik det nu 
udmærket.

Markedet for æg i Østrig
Prisniveauet på æg i Østrig er relativt højt, og for-
brugerne foretrækker klart østrigske æg, så der ses 
ikke udenlandske æg i butikkerne. 

Der er dog nogen import af skalæg fra Tjekkiet, 
Polen og Ungarn til catering.

Markedet i Østrig er hovedsageligt til brune æg 
(92 %), men kosher æg skal være hvide, og op til 
påske stiger salget af hvide æg, som forbrugerne selv 
maler derhjemme. 

Der er accepteret af detailhandelen, at man hen 
over året blander op til 30-50 % hvide æg i bakkerne.

I Østrig følger man EU’s prøveprogram for sal-
monella, altså en prøve hver 15. uge. ➝

Familien Schrall bestående af Martin, Maria og Franz Schrall Anlægget, hvor æggene koges.
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4 hårdkogte salatæg.

Udvalget af æg i et supermarked i Wien.

Æggene sprøjtemales, mens de roterer.

Regnbuefarvet påskeæg.

10 østrigske skrabeæg. Bemærk mærkningen med Donau-
soja og GMO-fri.

Æggene tører.

Nyt flerfarvet påskeæg til 2014-sæsonen.
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Hårdkogte påskeæg i mange flotte farver.

Æggene køles, inden de pakkes.

Martin Schrall med 10 færdigpakkede regnbuefarvede påskeæg

I år sælger de for første gang 7 farvede påskeæg i runde 
bakker .

Æg stemplet med ’Mindst holdbar til’ datoen.
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Hvide østrigske skrabeæg.Brune østrigske skrabeæg.

Etagesystem med skrabehøner i Østrig.

Ikke næbtrimmede østrigske skrabehøner.

Ikke næbtrimmet østrigsk skrabehøne.

75 uger gamle skrabehøner, der ikke er næbtrimmede.
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Familien Schrall leverer en del af deres æg til 
supermarkedskæden SPAR, og de kræver, at hvert 
enkelt æg stemples med ’Mindst holdbar til’ datoen.

I de senere år har der været en tendens til 
til at bruge flere plastikbakker til konsumæg. 
Bæredygtigheden i dette begrundes med, at man 
bruge genbrugsplastflasker til æggebakker.

I supermarkederne er der et stort udbud af skrabe- 
og frilandsæg fra mange forskellig pakkerier, mens 
udbuddet af økologiske æg er mere begrænset. En 
del af bakkerne var mærket med, at foderet var 
GMO-frit, og at sojaen kom fra Donau-området.

Påskeæg
Markedet for hårdkogte farvede påskeæg er 55-60 
mio. stk. - eller 7-8 æg pr østriger.

Familien Schrall er ét af de 4 firmaer, som laver 
hårdkogte farve påskeæg, og de producerer ca. 10. 
mio. stk. 

Det er hovedsageligt deres egne æg, de bruger, 
men de laver også lønproduktioner for andre mindre 
producenter, der kan komme med helt ned til 2-300 
æg, som så bliver kogt og malet, inden producenten 
får dem retur til eget salg.

Æggene kører først igennem et kammer med 
damp, og derefter koges de i 8 minutter ved 90o C, 
og det gør, at der bliver en blød plet i blommen i 
midten af ægget. Kapaciteten er 10.000 æg i timen.

Når æggene er kogt kører de igennem nogle 
specielle maskiner, hvor de bliver sprøjtemalet. Hos 
familien Schrall er der to linjer, hvor den ene laver 
ensfarvede æg, mens den anden laver æg med flere 
farver.

Efter farvningen køles æggene inden de pakkes, 
for ellers smelter plastikemballagen.

De farver, der bruges, er alle EU-godkendte far-
ver godkendt til fødevarer, og familien Schrall bru-
ger omkring 10.000 l farve til påskeæggene.

Traditionelt foretrækker kunderne røde æg, men 

de regnbuefarvede 
er også meget popu-
lære. Da prisen på 
farverne er meget for-
skellige, og fordi de 
flerfarvede er dyrere 
at producerer, sælges 
æggene i bakker med 
blandede farver. De 
har dog også et min-
dre hjemmesalg, hvor 
kunderne selv kan 
vælge, hvilke farver 
de vil have. 
I sæsonen op til påske har familien Schrall 25 per-
soner ekstra ansat. Det er hovedsageligt folk fra 
Østeuropa, hvor nogle har været med i over 20 år, og 
de supplerer selv, hvis der bliver ledige jobs.

I tiden op til påske kører anlægget næsten 24 
timer i døgnet 7 dage om ugen.

Op til påske sælges 10 regnbuefarvede æg i SPAR 
for 2,69 € (ca. 20 kr.), men i den sidst uge op til 
påske forventes prisen at falde til 1,99 € (ca. 15 kr.).

Udenfor sæsonen, altså resten af året, producerer 
familien Schrall ca. 1 mio. hårdkogte æg, der sælges 
i 4-stks. bakker som salatæg.

De hårdkogte farvede æg har holdbarhed på over 
6 måneder på køl, fordi farvningen forsegler de små 
porer i æggeskallen.

Afslutning
Jeg besøgte her en familiebedrift, hvor man havde 
gode erfaringer med skrabehøner, der ikke var næb-
trimmede. Der havde selvfølgelig været udfordrin-
ger undervejs, men med nogle ændringer i manage-
mentet fungerede det fint i dag.

Desuden havde de en betydelig forretning i salg 
af hårdkogte farvede påskeæg – et marked, der pt er 
ikkeeksisterende i Danmark.

Påskeæg i mange farver. jnl
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Medlemsgevinst når Kronfågel børsnoteres
til sommer
Kronfågel bliver, som det eneste fødevareselskab, note-
ret på børsen i Stockholm til sommer, skriver Dagens 
Industri. Det giver store fordele for medlemmerne af 
Lantmännen.

Det børsnoterede selskabs navn vil blive Scandi 
Standard. Børsnoteringen forventes at være afsluttet 
før midsommer eller senest lige efter sommerferien. 
Scandi Standard bliver den eneste fødevarevirksom-
hed, der vil være noteret på børsen i Stockholm.

Et argument, der skal få investorer til at købe aktien, 
er, at hvidt kyllingekød vil være i stand til at tage mar-
kedsandele fra det røde kød. Virksomhedens niche er 
salmonellafrie kyllinger opdrættet på antibiotikafrit 
foder. Sverige og andre skandinaviske lande er de vig-
tigste markeder.

Gruppen, hvis moderselskab Scandinavian Standard, 
blev dannet i juni sidste år af Lantmännen og investe-
ringsfirmaet Cap Vest. Den årlige omsætning anslås til 
cirka 5,4 mia. SEK (ca. 4,5 mia. kr.), og koncernen er 
førende på det nordiske kyllingemarked. I dag ejer Cap 
Vest 52 % af moderselskabet og Lantmännen 46 %.

Da den nye gruppe blev dannet sidste år (hvor Cap 
Vest købte i Kronfågel) fik Lantmännen en kursgevinst. 
Det giver medlemmerne et kontant udbytte på 298 mio. 
SEK (ca. 248 mio. kr.) her i foråret. Nye salg af aktier i 
forbindelse med børsnoteringen forventes at give flere 
penge til medlemmerne.

Land, Lantbrug & Skogland / jnl

Probiotiske E. faecium kan fremme vækst hos 
slagtekyllinger
Forskere fra Zhejiang University i Kina har undersøgt 
virkningerne af en probiotisk, Enterococcus faecium, 
på væksten, tarmmorfologien, immunresponsen og 
mikrofloraen i cecum i slagtekyllinger, der blev infice-
ret med Escherichia coli K88.
288 daggamle kyllinger fugle blev randomiseret til fire 
behandlinger:
1.  negative kontrol kyllinger (N-con), der blev fodret 

med en standard foder og ikke inficeret med E. coli 
K88

2.  positive kontrol kyllinger (P-con), der blev fodret 
med en standard foder og udfordret med E. coli K88

3.  kyllinger, der blev fodret med en standard foder, 
herunder dehydreret E. faecium (Ef) ved 1 × 109 
CFU/kg foder og inficeret med E. coli K88

4.  kyllinger fodret med en standard foder, herunder 
antibiotika colistinsulfat (Ant) 10 mg/kg foder og 
udfordret med E. coli K88.

Kyllinger fodret E. faecium havde større (P < 0,05) 
kropsvægt ved dag14, 21 og 28 og større (P <0,05) 
jejunal villushøjde ved dag 21 og 28 sammenlignet 
med kyllinger på andre behandlinger.

Jejunum kryptdybde faldt (P < 0,05) i kyllinger 
fodret enten E. faecium eller antibiotika sammen-lignet 
med P-con behandlde kyllinger ved dag 10, 21 og 28. 

Kyllinger fodret med E. faecium havde større (P < 
0,05) koncentration af IL-4 i deres jejunal mucosa end 
de kyllinger N-con behandlingen ved dag 10, 14 og 21. 

Inficerede kyllinger med eller uden E. faecium 
havde en højere (P <0,05) tumornekrosefaktor-α og 
udskilte mere IgA i deres jejunal slimhinde end dem i 
den N-con behandlingen ved dag 10 og 14. Kyllinger 
fodret med E. faecium havde lavere (P <0,05) kon-
centrationer af E. coli ved dag 14 og 28, mindre (P < 
0,05) Clostridium perfringens ved dag 28, større antal 
Lactobacillus ved dag 14 og 21 samt større (P < 0,05) 
Bifidobacterium i deres coecumindhold ved dag 21 end 
P-con kyllingerne.

Disse resultater antyder, at E. faecium kan fremme 
vækst og forbedre tarm morfologi og fordel-agtigt 
manipulere den cecale mikroflora i slagtekyllinger, der 
bliver inficeret med E. coli K88.

All About Feed / jnl

Sydkorea har slået 6 % af bestanden af fjerkræ 
ned grundet fugleinfluenza 
Over 6 % af bestanden af fjerkræ i Sydkorea er blevet 
slået ned med henblik på at dæmme op for et fuglein-
fluenzaudbrud, der har ramt gårde og trækfugle over 
hele landet, rapporterer embedsmænd.

Antallet af fjerkræ, der er slået ned, udgør ifølge 
data fra landbrugsministeriet nu 10.160.000 fugle, 
hvilket er tæt på rekorden på 10,2 mio. fugle under et 
udbrud i 2008. 

På et af Seouls største markeder faldt kyllingesalget 
med i gennemsnit mere end 50 % i sidste måned i køl-
vandet på det seneste udbrud, beretter myndighederne.

For Sydkorea, Asiens fjerdestørste økonomi, er 
fugleinfluenza ikke en ny udfordring, eftersom lan-det 
har haft fire fugleinfluenzaudbrud i de seneste 10 år. 
Det første tilfælde i dette seneste udbrud blev fundet 
den 17. januar på en gård med ænder i North Jeolla 
provinsen, omkring 300 km sydvest for Seoul. Ca. 28 
fjerkræbesætninger over hele landet har været ramt af 
sygdommen, siger ministe-riet.

Desinfektionsforanstaltninger for trækfugle, den 
formodede kilde til det aktuelle udbrud, er blevet 
optrappet 37 steder over hele landet. Bevægelsen for 
nogle ansatte i landbruget i de berørte områder er også 
blevet begrænset.

World Poultry / jnl / mst
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Pakistans fjerkræprodukter er blevet godkendt til 
det saudiarabiske marked
Den saudiske regering har givet tilladelse til import 
af fjerkræprodukter fra Pakistan, har formanden 
for Det Pakistanske Fjerkræforbund (PPA), Dr. 
Muhammad Aslam, meddelt.

Tiltaget vil gøre det muligt for Pakistans fjerkræ-
sektor at få det maksimale antal eksportordrer og 
økonomiske fordele.

Beslutningen blev taget efter besøg fra en saudisk 
delegation til Pakistan bestående af højtplacerede 
embedsmænd og eksperter, der har besøgt fjerkræ-
besætninger, rugerier og foderfabrikker placeret 
forskellige steder i Pakistan. Efter vellykkede møder 
med repræsentanter fra PPA og embedsmænd, erklæ-
rede de tekniske eksperter i den saudiske delegation, 
at fjerkræprodukter fra Pakistan produceres i over-
ensstemmelse med de internationale standarder.

Formanden for PPA sagde, at på baggrund af 
anbefalinger fra den saudiske delegation har rege-
ringen i Saudi-Arabien tilladt eksport af kyllinger, 
rugeæg og daggamle kyllinger fra Pakistan til Saudi-
Arabien.

Han bad fjerkræavlere om at udnytte denne 
mulighed for at holde kvaliteten af deres fjerkræpro-
dukter i overensstemmelse med de internationale 
standarder. Dr. Muhammad Aslam sagde, at beslut-
ningen om, at Saudi-Arabien skal være åbent for 
eksport af fjerkræprodukter fra Pakistan, vil bidrage 
til fremme af økonomiske aktiviteter samt investe-
ringer i sektoren.

World Poultry / jnl / mst

Høje niveauer af fytase kan spare penge
Høje doseringer af enzymet fytase i fjerkræfoder kan 
resultere i enorme besparelser for fjerkræbranchen, 
viser ny forskning udført i Storbritannien.

Undersøgelsen, der ledes af Nottingham Trent 
University, fandt, at ved at tilføre høje niveauer af 
fytase til rapsfoder, en billig hjemmedyrket prote-
inkilde, var det lige så nærende for slagtekyllinger 
som den udbredte sojaløsning, som er dyrere og 
importeret fra USA.

Rapsoliefoder er omkring 100 £ (904,5 kr.) pr. 
ton billigere end sojabønner, men indeholder højere 
niveauer af ikke-nærende komponenter, der kan 
reducere dyresundheden og produktiviteten.

Men forskere har fundet, at ved at øget niveauet 
af fytase i foderet blev biotilgængeligheden af fosfor 
i rapsfrø markant bedre. Fosfor er afgørende for 
udviklingen og vedligeholdelsen af slagtekyllinger-
nes skelet.

Fosfor, som er til stede i plantevæv, korn og olie-
frø, suppleres i fjerkræfoder, men det er meget dyrt, 
og slagtekyllingerne har svært ved at udnytte det, 
fordi det altid er bundet til andre stoffer og organiske 
forbindelser.

Omkring to tredjedele er bundet til et molekyle 
kaldet fytat, og kan ikke optages af fjerkræ, fordi de 
har for små mængder af fytase i deres mave-tarmka-
nalen, stoffet som er nødvendig for at gøre fosforen 
biotilgængelig.

Denne ikke-nærende effekt af fytat skønnes at 
koste producenterne af animalske produkter op mod 
1,3 mia. £ (11,76 mia. kr.) om året, og fytatbundet 
fosfor, der udskilles i gødningen kan også have nega-
tive konsekvenser for miljøet.

Men ifølge forskerne vil resultaterne fra denne 
seneste undersøgelse, offentliggjort i tidsskriftet 
British Poultry Science, kunne hjælpe med at løse 
begge disse udfordringer.

Holdet, fra universitetets School of Animal, Rural 
and Environmental Sciences, studerede effekten af 
fodring af slagtekyllinger med foder, hvor de vig-
tigste proteinkilder enten var raps eller soyaskrå. 
Foderblandingerne blev derefter suppleret med enten 
ingen fytase, den anbefalede dosis af fytase, eller en 
"superdosering” af fytase.

Opløseligheden af fosfor og calcium i foderet; 
hvor meget der var tilgængelig, som kyllingerne 
kunne optage, blev derefter målt hos 200 kyllinger. 
Forskerne fandt, at superdosering i et rapsbaseret 
foder med fytase resulterede i, at 76 % af fosforen 
i foderet blev optaget, hvilket er 2 % højere end 
mængden optaget i sojafoder suppleret med den 
anbefalede dosis fytase.

Ud over dette blev den udskilte mængde af cal-
cium og fosfor reduceret med henholdsvis 9 % og 11 
%, i forhold til foder uden fytase, og med 4 og 5 % i 
forhold til foder med den anbefalede dosis.

"Billigere og mere miljøvenlige måder at opfylde 
kravet om fosfor i slagtekyllinger bliver konstant 
efterspurgt" siger Natalie Morgan, som er ansat i 
universitets fjerkræenhed og blev støttet af foderen-
zymsvirksomheden AB Vista.

Morgan udtalte: "Den britiske fjerkræindustri pro-
ducerer over 850 mio. slagtekyllinger om året, der 
fodres ca. 1.300 tons slagtekyllingefoder, så vores 
resultater kan have store økonomiske konsekvenser.

"Tilsætning af høje niveauer af fytase i fjerkræ-
foder kan få en billig proteinkilde af dårlig kvalitet 
produceret i Storbritannien til at give den samme 
næringsværdi som en udbredt dyrere proteinkilde 
importeret fra USA."

All About Feed / jnl / mst
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Hvordan man kan forbedre diagnosticering af
coccidiose i slagtekyllinger
Underrapportering af én form for coccidiose rej-
ser fundamentale spørgsmål om, hvorvidt bran-
chen anvender den bedste metode til diagnosti-
cering, rapporterer Stuart Andrews fra Zoetis.  

Coccidiose er en af   de hyppigste parasitære infektio-
ner, der findes på slagtekyllingestalde i Storbritannien. 
Diagnosen bliver traditionelt stillet ved obduktion, 
hvor man ved hjælp af Johnson og Reid systemet 
vurderer antallet af læsioner forårsaget af de tre 
vigtigste arter af Eimeria i kyllingerne - Eimeria 
acervulina, Eimeria maxima og Eimeria tenella. 
Men der er visse begrænsninger for dette point-
system, især i forhold til Eimeria maxima. 
For det første er forekomsten af   små røde petek-
kier på de serøse membraner midt på tynd  tarmen, 
der kan være et tegn på de tidlige stadier af infek-
tion, ikke altid lette at se, selv når du bruger et 
forstørrelsesglas under typiske feltforhold. Faktisk 
kan det være, at de ikke engang er til stede. 
For det andet, er symptomerne på dysbakteriose, 
en ret almindelig ubalance i den normale tarm-
flora, meget lig symptomerne i de senere stadier af 
Eimeria maxima infektion. 

Så derfor kan tegn på mild til moderat infektion 
med Eimeria maxima nemt blive overset.

Problemets omfang
Zoetis fjerkræ-team i Storbritannien og Irland 
udfører regelmæssigt tarmsundheds/ cocci-
dial læsions tests for slagtekyllingeintegrationer. 

En fælles konklusion i det forløbne år har 
været moderat til svær grad af Eimeria acervu-
lina infektioner, men overraskende få infektio-
ner med Eimeria maxima eller Eimeria tenella. 
De alvorlige læsioner, Eimeria tenella medfører, er 
velkendte og vil normalt ses i kyllinger, når der er 
omkring fire uger gamle. Grunden til, at Eimeria 
maxima så sjældent bliver rapporteret og er så 
underdiagnosticeret, er lidt mere kompliceret at for-
klare, og det er relateret til diagnosticeringsmetoden.

Den traditionelle fremgangsmåde 
I første omgang baserede teamet fra Zoetis deres diag-
nose for Eimeria maxima på Johnson og Reid-metoden, 
hvor seks kyllinger fra hver gård aflives og gives en 
score på fra 0 til 4, afhængigt af antallet af læsioner.  
Når disse læsioner er til stede i stort antal, svarende til en 
score på 3 eller 4, er diagnosen klar. Men det er sjældent.  
Milde til moderate infektioner, når der findes et lavt 
antal små røde petekkier, svarende til en score på 1 og 
2, er mere almindelige, og fortolkningen bliver van-
skeligere. I denne situation tages en frisk skrabning 
af slimhinden fra midten af   tarmen, og det undersø-
ges under et mikroskop for at bekræfte tilstedeværel-
sen af   gametocytter og de karakteristiske store gul-
brune oocyster af Eimeria maxima. Hvis de findes, 
bruges et mere detaljeret mikroskopisk pointsystem.  
Hvis der ikke ses endogene parasitter, så scores kyl-
lingen negativ for Eimeria maxima (score 0), selv 
om nogle små røde petekkier er blevet set.
 ➝
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Modificeret metode 
Fordi der har været mistanke om, at infektioner med 
Eimeria maxima kan være blevet overset, er meto-
den for nylig blevet ændret. 

Ud over den ovennævnte fremgangsmåde, tages 
der nu også rutinemæssigt friske slimhindeskrab 
fra midten af   tarmen fra alle kyllinger, der enten 
har betydelig orange eller rødlig slim i tarmen eller 
udspilede tarme - uanset om der er røde petekkier 
til stede. Disse er derefter undersøgt under mikro-
skop for at kontrollere for oocyster og gametocytter.  
De første resultater ved brug af denne ændrede 
metode har været ganske afslørende.
Ud af de 108 undersøgte kyllinger på tværs af 18 
farme, havde seks små røde petekkier på den serøse 
membran i midten af   tarmen. Af disse var to (33 %) 
positive for Eimeria maxima oocyster og gametocyt-
ter. Begge disse kyllinger havde læsionsscorer på 2. 
Altså, ville kun 1,9 % af det testede antal kyllinger 
været blevet testet positive for Eimeria maxima 
infektion ved brug af den traditionelle metode. 
Ved brug af den modificerede metode, blev 42 
af de 58 kyllinger, der blev undersøgt mikrosko-
pisk, erklæret inficerede med Eimeria maxima. 

Den gennemsnitlige læsionsscore var 1,5, et niveau 
der generelt anses for at have en effekt på til-
vækst og foderudnyttelse under praktiske forhold. 
Derfor steg det samlede antal kyllinger, der blev 
fundet positive for Eimeria maxima ved brug af den 
modificerede metode, 1,9 % til 39 %. Budskabet er, 
at uden at tage slimhindeskrab fra midten af   tarmen, 
vil et betydeligt antal sub-kliniske infektioner med 
Eimeria maxima, der er alvorlige nok til at have en 
indvirkning på tilvæksten og foderudnyttelsen, blive 
overset.

En udvidelse af aldersspændet 
Den nye teknik har vist, at coccidiose ikke er 
begrænset til kyllinger mellem 21-28 dage. 
Tidligere eller senere infektioner er ikke sjældne.  
Af de undersøgte kyllinger fra de 18 farme i denne 
undersøgelse, blev alvorlige Eimeria acervulina 
læsioner (score 4) faktisk observeret i slagtekyllin-
ger, der kun var 15 dage gamle, og Eimeria maxi-
ma læsioner (score 2) hos kyllinger, der blot var 
19 dage gamle. Disse observationer viser ganske 
høje niveauer af infektionspres for begge disse 
to typer af Eimeria i mange fjerkræbesætninger i 
Storbritannien.

Artiklen er publiceret på Farmers Weekly den 
16. marts 2014: http://www.
f w i . c o . u k / a r t i c l e s / 1 6 / 0 3 / 
2014/143689/how-to-improve-
coccidiosis-diagnosis-in-broi-
lers.htm?cmpid=NLC|FWFW|F
WNEW-2014-0321

Oversat af 
Mikkeline Sofie Thomsen, 
Landbrug & Fødevarer 

Mikkeline Sofie 
Thomsen



274

Millioner flere kyllinger at gøre Tesco 100 %
britisk
At få Tesco til at tilbyde "100 % britisk" på mere end 
blot deres ferske fjerkrækød vil kræve 4,5 mio. kyl-
linger mere om ugen og en investering på 300 mio. 
pund (1,6 mia. kr.), siger Ranjit Singh, adm. direktør 
for 2 Sisters Food Group, og der er stadig problemer 
med, hvad man skal gøre med alt det mørke kød.

Singh fortalte på NFU-konferencen, at far at 
kunne producere de ekstra kyllinger skal der bruges 
omkring 800 nye stalde. Men han tilføjede, at hans 
virksomhed har omkring 30 % ledig kapacitet i deres 
slagterier og forarbejdningsanlæg.

Han fik følgeskab i en paneldiskussion af George 
Eustice, viceminister for Natural Environment, 
Water and Rural Affairs; Kevin Grace, kommerciel 
direktør for Tesco; og Martyn Jones, corporate ser-
vices direktør i Morrisons.

Singh sagde: "En ting du bliver nødt til at forstå 
er, at denne nation er en nation der kun vil have hvidt 
kød." Tesco har arbejdet på at genoprette balancen 
ved at indføre produkter, der bruger mere mørkt kød 
"Vi skaber produkter, der rent faktisk hjælper os. Når 
vi har gjort det, går vi videre til andre kategorier."

Adspurgt om 2 Sisters skal give højere notering 
til landmændene for at drive væksten, sagde han, 
"Hvordan kan det rette op på balancen af slagte-
kroppe? Du har brug for, at forbrugerne køber mere 
mørkt kød, alternativet er, at vi er nødt til at starte 
med at producere kyllinger uden ben."

Singh sagde, at der var en 18-måneders "forsin-
kelsesfase" mellem ønsket om ekstra fjerkrækød, til 
det kommer på markedet, og udfordringen med byg-
getilladelser gør ikke ventetiden kortere.

"Når vi begynder at bygge, ønsker vi at gøre 
projektet færdigt. Vi ønsker ikke at stoppe og starte 
igen og igen. Udvidelserne skal være bæredygtige og 
stabile, og bedrifter, der leverer til 2 Sisters, er nødt 
til at have en vækstdagsorden".

"Du vil ikke være i stand til at opretholde en 
virksomhed i tomgang. Du bliver nødt til at fortsætte 
med at vokse". Han tilføjede, at det ikke betød en 
ende på små familielandbrug, blot, at landmænd 
"skal forstå, hvilken del af markedet, de spiller ind i".

Farmers Weekly / jnl / mst

Happy Egg runder en million dusin i USA
Noble Foods datterselskab Happy Egg Co, siger, at 
de har solgt over 1 mio. dusin (12 mio. æg) af deres 
"Happy Egg" til amerikanske forbrugere, siden lan-
ceringen af brandet i 2012.

Selvom det oprindeligt blev grundlagt i 2009, 

kom selskabets velfærdsorienterede produkt først på 
det amerikanske marked for 14 måneder siden, hvor 
de leverede lokalt producerede æg til mere end 240 
Kroger/Ralph's butikker i Californien.

Siden da er forretningen vokset til at levere til 
mere end 2.000 detailbutikker, herunder Walmart.

Der bliver produceret over 90 mia. æg hvert år i 
USA, og 95 % af dem kommer fra burhøner. Happy 
Egg Co er opsat på at sætte skub i produktionen af 
æg fra frilandshøner og er engageret i en række akti-
viteter for at hjælpe med at uddanne de amerikanske 
forbrugere.

"Vi er glade for at se, at amerikanske forbrugere 
tager godt imod vores tilgang til dyrevelfærd" sagde 
driftschef i USA, David Wagstaff. "Som et resultat 
har vi set brandets styrke vokse. Markedet for spe-
cialæg, som omfatter æg fra frilandshøner, forventes 
nu at vokse med 15 % om året, og bur-fri æg tegner 
sig nu for 4 % af det samlede amerikanske æggemar-
ked, hvilket er en stor præstation."

Rob Newell, leder af brands hos Happy Egg Co, 
siger, at amerikanske forbrugere spiser omkring 250 
æg pr. person om året, hvilket er 30 % mere end i 
Storbritannien, og det repræsenterer en "fantastisk 
mulighed" for den fremtidige vækst af brandet.

Læserne af det populære amerikanske blad ”Better 
Homes and Gardens” stemte for nylig Happy Egg 
ind som årets bedste nye produkt.

Farmers Weekly/jnl/mst

Omega-3 og depressive symptomer hos kvinder
Flere undersøgelser har vist at depressive symptomer 
kan mindskes ved at spise en kost med omega-3 fedt-
syrer. Amerikanske forskere har undersøgt, hvorvidt 
denne sammenhæng kunne bekræftes.

Resultaterne af studiet viste, at depressive symp-
tomer var udbredt hos 18,1 % mænd og 25,6 % 
kvinder.

Derudover viste det sig, at kvinder der indtog 
omega-3 svarende til 1 % eller mere af deres totale 
indtag havde lavere sandsynlighed for at udvikle 
depressive syptomer – sammenlignet med kvinder 
med et indtag af omega-3 svarende til 0,5 % eller 
mindre af totalindtaget.

Det blev konkluderet, at et højt indtag af omega-3 
giver lavere risiko for udvikling af depressive symp-
tomer.

Dog er yderligere studier nødvendige, for at 
styrke beviserne for at der er en klar sammenhæng.

Anina Kjær
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Orm er et stigende problem i frilandshøner
i Storbritannien
Ægproducenter med høner på friland bliver opfordret 
til at revidere deres ormekur-programmer efter den 
vådeste vinter, der er registreret.

Mudder giver det ideelle miljø for, at orme kan 
overleve, fordi deres æg ikke tørrer ud. Når først 
en ormeinfektion er etableret, vil hele miljøet være 
forurenet, hvilket medfører en alvorlig byrde for 
fjerkræsundheden selv på fugle, der synes sunde 
og raske. "I betragtning af det ekstremt våde vejr i 
hele landet denne vinter, er der en stor mulighed for 
forhøjede niveauer af orme og andre patogener på 
udearealer" siger Alastair Johnston fra Minster Vets.

"Det er vigtigt, at producenter med høner på fri-
land er ekstra opmærksomme på deres management 
for at minimere risikoen for sygdom. Ormebyrder 
kan føre til nedsat produktivitet, hvad angår ægpro-
duktionen, og det kan også medføre nedsat tilvækst 
hos unge, voksende fugle."

Han anbefaler en stringent tilgang, hvor alle 
flokke på friland rutinemæssigt behandles med flu-
bendazol hver sjette til ottende uge.

Stephen Lister fra Crowshall Veterinary Services 
har også opfordret større årvågenhed: "Orme for-
merer sig bedst, når betingelserne er varme og 
våde. Historisk har vinter været en stille tid, men vi 
oplever nu ormeproblemer i de normalt mere stille 
måneder." Han foreslår, at producenterne drøfter 
situationen med deres dyrlæger og tilpasser ormeku-
rene i overensstemmelse hermed. "Det kan betyde en 
reduktion i tiden mellem ormekure med Flubenvet 
Premix i foderet med" sagde han.

På bedrifter med en dokumenteret stor ormebe-
lastning og højt infektionspres, bør producenterne 
målrette ormekuren mod parasittens latensperiode.

Det er også vigtigt, at alle indkommende fugle 
behandles inden de kommer ind flokken, og at ude-
arealerne holdes så tørre som muligt.

Poultry World / jnl / mst

Slagtekyllinger og kalkuner: Original XPC
mod Campylobacter
Ny forskning fra Diamond V viser at dets Original 
XPC produkt er effektivt mod Campylobacter coli 
i slagtekyllinger og kalkuner, og desuden kan det 
forbedre foderudnyttelsen. Campylobacter er en af 
de mest hyppige årsager til fødevarebårne syg-
domme. Traditionel forureningskontrol fokuserer 
på forarbejdning. Men hvis producenterne kan styre 
Campylobacter-kolonisering i fuglenes tarmkanal 
før slagtning, vil der sandsynligvis være en reduktion 
af kontaminering af kødet efter slagtning.

Forskning viser, at de funktionelle metabolitter i 
Diamond V Original XPC™ direkte har indflydelse 
på den medfødte immunitet ved at øge aktiviteten 
af de naturlige dræberceller og lysozymaktivitet, 
samtidig med, at der sker en reducering af IFN-
gamma produktionen. Erhvervet immunitet bliver 
også påvirket ved højere niveauer af sekretorisk IgA 
og øgede antistoftitreringsniveauer efter vaccination.

I nye uafhængige undersøgelser, hvor slagtekyl-
linger og kalkunhøner af forskere blev inficeret 
med Campylobacter coli for at evaluere effekten af 
Original XPC på C. coli kolonisering og overførsel, 
viste resultaterne at:
• Fodring med Original XPC forbedrede slagtekyl-

lingers og kalkuners foderudnyttelse 
• Fodring med XPC reducerede Campylobacter-

belastningen (MPN eller CFU) i horisontalt infi-
cerede fugle.
Tilsætning af 2,5 lbs (ca. 1,13 kg) XPC pr. ton 

foder reducerede forekomsten af C. coli isoleret fra 
kommercielle slagtekyllinger ved en alder på 42 
dage.

ThePoultrySite Digital / jnl / mst

Rusland vil øge eksporten af fjerkrækød med en 
tredjedel
Rusland vil øge eksporten fjerkrækød med omkring 30 
% i år, da den faldende rubel vil gavne russiske eks-
portører og gøre alle russiske produkter, herunder fjer-
krækød, billigere på de udenlandske markeder, skønner 
eksperter. Man mener, at fjerkræproduktionen har 
nået et sådant niveau, at Rusland er begyndt at opfat-
te sig som en eksportør med en eksport der forventes 
at stige med en tredjedel i år til 40.000 tons.

"Ruslands slagtekyllingeeksport ventes at stige i 
2014, fordi fjerkræproducenter i højere grad kigger 
mod udenlandske markeder for at anspore fortsat 
vækst i produktionen" fastslår eksperter i Moskva.

”Disse markeder vil sandsynligvis i første omgang 
bestå af det øvrige tidligere Sovjetunionen, men for 
nylig er små eksportmængder begyndt at gå til de 
asiatiske og afrikanske markeder." Desuden kan 
det betydelige fald i den russiske valuta medføre, 
at mængden af import af fjerkræ til Rusland også 
vil falde. I øjeblikket importerer Rusland 530.000 
tons fjerkræ om året, og dette tal forventede man 
oprindeligt ikke ville ændre sig i 2014. Men russiske 
myndigheder siger, at importmængden med den fal-
dende rubel kan falde med 15-20 %, fordi det for et 
stort antal eksportører er blevet mindre attraktivt at 
levere til Rusland på grund af de tilsvarende lavere 
priser i dollars.

World Poultry / jnl / mst
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Tyskerne fælder flere høner

I december 2013 var der ifølge Statistischen 
Bundesamtes 38.438.000 æglæggere i Tyskland 
fordelt på 1.307 bedrifter med mere end 3.000 høne-
pladser

På 1.243 bedrifter, eller på 95,1 % af bedrif-
terne, var der høner i første læggeperiode, hvilket 
er lidt mindre end de 96,5 %, der har været gen-
nemsnittet de sidste 5 år. Disse bedrifter havde 
tilsammen 35.050.000 høner opstaldet, hvil-
ket var 91,2 % af alle høner, hvor gennemsnit-
tet i de seneste 5 år ellers har ligget på 93,1 %.  
Der i 2013 var flere høner i anden læggeperiode. På 
295 bedrifter, eller på 22,6 % af alle bedrifter, var 
der høner i anden læggeperiode, hvor gennemsnittet 
i de seneste 5 år har ligget på 20,5 % af bedrifterne.

Der var 3.330.000 æglæggere i anden læggepe-
riode i 2013, hvilket var 8,7 % af det totale antal. 
Gennemsnitlige for de seneste 5 år var 6,7 %.

Ifølge mine kontakter i Tyskland skyldes den 
øgede brug af fældning, at indtjeningen har været så 
lav, at landmændene ikke har kunnet finansiere ind-
sætning af nye høner. Landmændene har heller ikke 
kunnet stoppe produktionen, fordi de har investeret 
store summer i nye staldanlæg.

 2011 2012 2013
Bedrifter i alt 1.169 1.237 1.307
Antal høner i alt (mio.) 33,977 36,553 38,438
I første læggeperiode    
Bedrifter i alt 1.126 1.193 1.243
Antal høner (mio.) 31,554 34,008 35,052
Andel (%) 92,9 93,0 91,2
I anden læggeperiode    
Bedrifter i alt 253 257 295
Antal høner (mio.) 2,382 2,534 3,325

Andel (%) 7,0 6,9 8,7

Tabel 1: Antal bedrifter og antal høner i første og anden læg-
geperiode i Tyskland. 

(Nogle bedrifter har høner i både første og anden læggeperiode)

DGS / jnl

Gennembrud for sikkerheden ved rå æg 
Forskning ved USDA har ført til en hurtigere måde at 
pasteurisere rå æg i skal uden, at det påvirker smag, 
konsistens, farve eller andre kvaliteter.

Rå æg anbringes mellem to elektroder, som udsen-
der radiobølger frem og tilbage gennem æggene. 
Æggene roteres langsomt og sprøjtes med vand for at 
fjerne noget af den varme, som radiobølgerne skaber, 
fortæller USDA. David Geveke, kemiingeniør hos 
USDA, og hans kolleger har vist, at opvarmning af 
æg ved hjælp af radiobølger dræbte 99,999 % af de 
salmonellabakterier, der var sprøjtet ind i æggene, 
som blev anvendt til laboratorieforsøgene.

Processen, der er rettet mod Salmonella, ville 
tilvejebringe et alternativ til processen, hvor æggene 
nedsænkes i varmt vand, og hvor processen kan vare 
mindst en time. Radiofrekvens opvarmning varmer 
ægget indefra og ud, hvilket får blommen at modtage 
mere varme end den mere varmefølsomme ægge-
hvide, siger USDA.

Processen tager cirka 20 minutter, hvilket gør det 
omtrent tre gange hurtigere end varm-vands proces-
sen.

MeatPoultry.com / jnl

Den russiske kødproduktion steg næsten 17 %
i januar og februar
Ifølge Rosstat producerede Rusland 16,9 % mere 
rødt kød i januar og februar i forhold til samme 
periode sidste år. Der blev i januar og februar i år 
endvidere produceret 601.000 ton fjerkrækød, hvil-
ket er 5,1 % mere end i januar og februar sidste år.

Produktionen af pølser er derimod faldet 2 % til 
227.000 ton, og produktionen af dåsekød er faldet 

9,4 % til 66,4 mil. standard dåser. 
Produktionen af hvede- og rugmel faldt endvidere 

6,1 % til 1,3 mil. ton, og produktionen af bagværk 
faldt 0,4 % til 971.000 ton.

Ifølge Rosstat faldt produktionen af fisk og fiske-
produkter 9,1 % til 598.000 ton i januar og februar.

Der blev i samme periode produceret 891.000 
ton mælk i Rusland, hvilket er en stigning på 0,3 % 
i forhold til januar og februar sidste år. Endvidere 
blev der produceret 727.000 ton solsikkeolie, hvilket 
er en stigning på 38,2 %. Produktionen af boghvede 
steg 15,1 % til 58.000 ton og produktionen af havre-
gryn steg med 15,3 % til 9.300 ton.

Paolo Drostby, statskonsulent i Moskva
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Rusland ønsker at eksportere fjerkrækød til,
og importere bøffelkød fra, Indien
Rosselkhoznadzor (RSN) beretter, at en udvidelse af 
handlen med landbrugsvarer mellem Rusland og Indien 
blev drøftet på et møde mellem Sergei Dankvert og 
Indiens ambassadør i Rusland, Prabhakar Raghavan. 
I begyndelsen af marts måned gav RSN tilladelse til 
import af æggepulver fra Indien, og i april inspiceres 
indiske fiskeforarbejdningsvirksomheder, som ønsker at 
eksportere fisk og fiskeprodukter til Toldunionen (EEC). 
Rusland forventer samtidig at påbegynde eksport af 
fjerkræprodukter og forarbejdede fødevarer til Indien.

Paolo Drostby, statskonsulent i Moskva

Forslag til reform af EU økologi lovgivning 
Kommissionen præsenterede mandag den 24. marts 
sit forslag til en reform af EU's økologi sektor. En 
reform er blevet fundet nødvendig for at strømline de 
økologiske forhold i EU, både de lovgivningsmæssige 
og ikke-lovgivningsmæssige forhold. Derudover søger 
forslaget at imødegå risikoen for svingende forbrugertil-
lid, og strømline sektoren med henblik på at sikre en 
mere fair konkurrence. Kommissionen har som mål, 
at harmonisere lovgivningen ved blandt andet at fjerne 
undtagelsesmuligheder for medlemsstater, strømline den 
nuværende import ordning og skabe en mere specifik 
eksport politik for økologiske EU produkter. Yderligere 
foreslår Kommissionen, at forbedre kontrollen af økolo-
giske produkter gennem en mere risikoorienteret tilgang, 
og droppe ordningen med obligatorisk årlig kontrol. Her 
igennem ønsker Kommissionen at sænke kontrollen af 
landmænd der har bevist, at de overholder lovgivningen, 
mens andre som har vist større risiko for svindel oftere 
vil blive kontrolleret.

Landbrugskommissær Dacian Ciolos har udtalt, at 
den økologiske sektor ikke længere er en ”niche”, men 
”big business”, hvor det europæiske økologimarked er 
firedoblet de sidste 10 år. Ciolos mener, at det europæi-
ske udbud på omkring 9,6 mio. ha ikke kan leve op til 
den voksende efterspørgsel, og derfor er der brug for ny 
lovgivning. Lovgivningen er yderligere nødvendig for 
ikke at sænke den økologiske standard, og bevare de 
europæiske forbrugeres tillid til det økologiske marked.

Nyt fra EU / jnl

Ukrainsk fjerkræselskab er fortsat i normal drift
MHP, en førende ukrainsk fjerkrækødvirksomhed base-
ret i Kiev, fungerer som sædvanlig i hele landet, har sel-
skabet meddelt. Den 6. marts mødtes MHPs bestyrelse 
for at evaluere den nuværende situation i Ukraine og 
dens indvirkning på de operationelle og andre aktiviteter 
i MHP samt på deres produktionsenheder.

Som resultat blev det rapporteret, at på trods af den 
vanskelige politiske situation i Ukraine, har bestyrel-
sen og selskabet bekræftet, at alle produktionsanlæg 
på tværs af alle regioner i Ukraine arbejder normalt, 
uanset hvor de er placeret. Under hensyntagen til den 
udfordrende situation på Krim, hvor fire af MHP’s 
produktionsenheder er placeret; herunder et slagteri og 
kyllingefarme, oplyses det, at der ingen vanskeligheder 
eller forstyrrelser er hverken i driften, eller hvad angår 
medarbejderne og deres sikkerhed.

Så alle MHPs operationelle og finansielle aktivi-
teter fungerer i henhold til selskabets strategi, planer 
og budget. Virksomheden har ikke kommenteret på, 
hvordan situationen kan ændre sig på grund af den 
nylige folkeafstemning og afgørelsen af, at flertallet 
af borgerne på Krim vil forlade Ukraine til fordel for 
Rusland. Eksperter mener, at fremtiden for Krim aktiver 
i selskabet er uklar, ligesom fremtiden for halvøen selv.

World Poultry / jnl / mst

I 2015 vil al den soja, der anvendes af HKScan 
Sweden, være produceret bæredygtigt
HKScan er blevet medlem af RTRS (Round Table on 
Responsible Soy Association) og forpligter sig derved 
til at arbejde hen mod at fremme større etisk ansvar-
lighed i hele kødværdikæden. HKScan Sweden er den 
første virksomhed i HKScan-koncernen, der tager kon-
krete skridt til at føre denne forpligtelse ud i livet, og 
virksomheden har tilsluttet sig den svenske sojadialog 
(Svenska Sojadialogen). Det frivillige netværk omfat-
ter brancheorganisationer, foderstofindustrien, fødevare-
producenter og forretningskæder, der gerne vil sikre, at 
de fødevarer som de svenske forbrugere køber, er base-
ret på soja, der er certificeret i overensstemmelse med 
RTRS' eller ProTerra's principper og kriterier.

Organisationer og virksomheder i netværket garante-
rer, at af den soja de anvender eller sælger, vil mindst 60 
% i 2014 og 100 % i 2015 være produceret bæredygtigt. 
Soja er en vigtig proteinkilde i dyrefoder. Forpligtelsen 
til bæredygtigt produceret soja er en central del i en 
bæredygtig fødevareproduktion.    

“Det er vigtigt, at forbrugerne og kunderne kan stole 
på, at vores produkter er baseret på ansvarligt fremstil-
let soja” siger Göran Holm, EVP, Consumer Business 
Scandinavia, HKScan. 

HKScan-koncernen vil således gøre en stor indsats 
for at fremme en mere ansvarlig sojafremstilling og 
sikre, at hele værdikæden fra dyrefoder til forbruge-
rens tallerken er miljømæssigt og socialt bæredygtig. 
HKScan vil sikre, at al soja, der anvendes i hele kød-
værdikæden på alle hjemmemarkeder, opfylder RTRS' 
strenge krav ved udgangen af 2018.

HKScan / jnl
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Træplantning hjælper nordirske
fjerkræproducenter med frilandsproduktion
Woodland Trust har hjulpet den nordirske ægproducent 
Skea Eggs med at plante træer på et areal på i alt 15 ha 
på 13 af deres frilandsfarme.

Når de er etableret, vil træerne give beskyttelse og 
berige hønsegårdene og dermed tilskynde hønerne til 
at komme udenfor, siger en talsmand fra Woodland 
Trust.

Træerne blev plantet som en del af The Woodland 
Trust’s "MOREwood"-ordning, der er en gratis kon-
sulenttjeneste for grundejere, som ønsker at plante 
skov. En talskvinde tilskyndede landmænd over 
hele Storbritannien, der ønskede ekspertrådgivning 
om egnede træsorter eller den bedste planteafstand i 
hønsegårde, at tage i kontakt til dem.

Hun tilføjede, at organisationen kan hjælpe med at 
levere træerne og sætte landmændene i kontakt med 
entreprenører, hvis det er nødvendigt.

Ifølge The Woodland Trust er der en bred vifte 
af velfærd og miljømæssige fordele ved tilplantning 
af en hønsegård. En undersøgelse fra 2011 viste, at 
træerne, når de plantes nær udgangshullerne i en 
stald med frilandshøner, syntes at reducere skadelig 
fjerpilning. De giver også levesteder for andre vilde 
dyr , såsom insekter og binder ammoniak.

 "Dette er en spændende opgave for os" sagde 
Richard Cummings, landbrugschef hos Skea Æg. 
"Træerne skal inden længe tilbyde hønerne læ og 
skygge og en vigtig følelse af sikkerhed fra rov-dyr."

Den velgørende organisation opfordrer alle, der 
overvejer træplantning i hønsegårde, til at tage kon-
takt til dem inden efteråret, der er den bedste tid på 
året at plante træer i.

Farmers Weekly / jnl

Fjerkræbranchen i Storbritannien diskuterer 
Campylobacter strategi
National Farmers Union bød velkommen til over hun-
drede fjerkræproducenter, repræsentanter for detail-
handelen og forarbejdningsvirksomheder samt bran-
cheeksperter, hvor man diskuterede Campylobacter i 
Storbritanniens fjerkræsektoren.

"Dette er ikke kun et britisk problem, det er 
den mest almindelige fødevarebårne sygdom i hele 
Europa" begyndte Francisco Javier Dominguez 
Orive, viceveterinærdirektør og chefstrateg i Food 
Standards Agency (FSA). Antallet af humane til-
fælde i Europa er anslået til ni millioner om året med 
en tilhørende omkostning på 2,4 mia. € (næsten 18 
mia. kr.).

FSA har en klar strategi for at mindske forure-
ningen, som omfatter planer om at støtte og fjerne 
lovgivningsmæssige barrierer, forskning og ændrin-

ger i forbrugernes adfærd samt forebyggelse af 
slagtekroppen forurenes på slagterierne. Målet er at 
reducere forureningen på højt niveau med 17 % (til 
10 %) i 2015 fra niveauet for 2008 (høj = > 1000 
campylobacter cfu / g). Men fremskridtene har til 
dato været minimale.

Målet, som FSA har fastsat, blev sat med bag-
grund i biosikkerhedsforanstaltninger og forbed-
ringer i forarbejdning, som havde vist at reducere 
antallet af Campylobacter.

Mary Howell, Meat Hygiene i FSA, præsenterede 
forskning, der har vist, at en konsekvent anven-delse 
af biosikkerhed i slagtekyllingestalde, især ved ind-
gangen, har reduceret risikoen for Campy-lobacter 
med 50 %. Anden forskning præsenteret af Jane 
Downes, en uafhængig veterinær konsu-lent, viste, 
at der var sæsonmæssige svingninger med hensyn til 
Campylobacter niveauer, når hver stald på en farm 
behandles uafhængigt med hensyn til biosikkerhed.

Sideløbende med CamCon projektet (et 5-årigt 
EU-projekt om i Campylobacter med en ramme på 
3 mio. €(ca. 21,5 mio. kr.)), laves der undersøgelser 
af detailhandlen om pakning i mere tætte emballa-
ger, og salgterierne arbejder på en hurtig overflade 
køling. Denne forskning bør resultere i råd og vej-
ledninger, som vil gøre det muligt at opfylde FSA’s 
mål for Campylobacter.

World Poultry / jnl

Ukrainske Ovostar Union forøger produktionen
og overskuddet stiger 
Dem ukrainske ægproducent, Ovostar Union forbed-
rede nettoresultatet med 29 % i 2013 i forhold til 2012, 
siger virksomheden i en erklæring. 

Hertil kommer, at selskabet også meddelte, at de 
havde til hensigt om at øge ægproduktionen med 
23-34 % i år, så produktionen kommer op på 1,1-1,2 
mia. æg. 

Ifølge præsentationen af virksomheden vil pro-
duktionen af tørrede ægprodukter i indeværende år 
øges med 9,6-24,2 % eller med 1.500-1.700 tons, 
flydende ægprodukter med 9,4-24 % til 7.500-8.500 
tons. 

Selskabet har også planer om at øge antallet af 
hønepladser 5,4 mio. i 2013 til 5,8-6.4 mio. 

Som rapporteret har Ovostar Union i 2013 øget 
ægproduktion med 24 % sammenlignet med 2012 
til i alt 893 mio. æg. Bestanden af fjerkræ på deres 
fjerkræbedrifter steg i det forløbne år med 19 % til 5 
mio. stk. (forældredyr, opdræt, æglæggere).

World Poultry / jnl
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Hama Plus vil fordoble kapaciteten
med SmartPro™ fra Pas Reform

Hama Plus SA, Polens største producent af dag-
gamle slagtekyllinger og et heltejet datterselskab 
af DanHatch A/S, er langt fremme med sine pla-
ner om at fordoble kapaciteten med SmartPro™ 
single-stage rugeriteknologier fra Pas Reform.

Virksomheden satser på at fortsætte sin dynamiske 
vækst på det polske og de europæiske markeder 
ved konstant at øge sin produktion af daggamle 

slagtekyllinger af høj kvalitet, og det er et vigtigt 
indsatsområde i moderselskabet DanHatch A/S ’ 
ekspansion, især i det nordøstlige og sydlige regio-
ner i Europa.

Med en sådan ambitiøs vækst som en grundpille 
i Hama Plus SA’s udviklingsstrategi begyndte de i 
2012 arbejdet med at bygge deres første rugeægsfarm 
i nærheden af Stary Widzim for at kunne producere 
æg af højeste kvalitet til deres rugeri. På farmen 
kan der produceres 20 mio. rugeæg årligt. Siden har 
yderligere ekspansion med flere farme bragt egen-
produktionen op på 50 mio. rugeæg om året.

I 2014 bliver rugeriet i Stary Widzim renoveret 
med Pas Reform mest avancerede SmartPro™ sing-
le-stage rugeriteknologier og fuldautomatisk udstyr 
til isætning af æggene, og rugeriet udvider kapacitet 
til at kunne levere 95 mio. daggamle kyllinger årligt 
fra juni i år, og fra 2016 vil kapaciteten være på 115 
mio. daggamle kyllinger om året.

Ved at indsætte de allernyeste rugeriteknologier 
har Hama Plus SA hurtigt vokset til at blive en af   de 
største producenter af daggamle slagtekyllinger, og 
selskabet er en stærk partner ikke kun for de enkelte 
producenter i Polen men også for de store integre-
rede fjerkrævirksomheder, der udvikler sig på tværs 
af Europa.

Ledelsen i Hama Plus med Kristian Kristensen som nr. tre fra venstre og Thomas Holm yderst til højre. Pas Reform / jnl



Forældredyr til slagtekyllinger har gavn af foder 
med lavt proteinindhold
En foder med lavt indhold af protein til forældredyr 
til slagtekyllinger ændrer kropssammensætning i 
opdrætningsperioden. Dette påvirker klækkeprocen-
ten positivt i den første del af æglægningsperioden 
og ægproduktionen i anden del af æglægningsperio-
den. Konklusionerne blev draget af Rick van Emous, 
forsker i fjerkræ fra Wageningen UR Livestock i 
Holland. Van Emous undersøgte effekten af  fodring 
med to proteinniveauer (høj og lav) under opdræt-
ningen på foderoptagelse, kropssammensætning ved 
slutningen af  perioden og reproduktionsevne hos 
rugeægshøner. I alt blev 2.880 daggamle Ross 308 
rugeægshøner placeret i 36 bokse og fulgt, indtil de 
var 60 uger gamle.

For at nå den anbefalede kropsvægt ved 22. uge 
steg den gennemsnitlige foderoptagelse med 12,8 
% hos hønniker fodret med foder med lavt protein-
indhold. Ved 22. uge havde hønniker, der var fodret 
med foder med lavt proteinindhold, 15 % mindre 
brystmuskler, men 86 % mere bugfedt, i forhold 
til hønniker, der var fodret med foder med højt 
proteinindhold. Dette resulterede i en 1,3 % højere 
klækkeprocent på grund af en nedsat embryomor-
talitet i den første fase af æglægningsperioden (uge 
23-45). Desuden producerede hønniker fodret med 
lavproteinfoder 3,6 flere rugeæg i den anden fase 
af æglægningsperioden (uge 46-60). Økonomiske 
beregninger viser, at fodring med en lavproteinfoder 
resulterede i en øget indtjening på 0,53 € (ca.4 kr.) 
per rugeægshøne eller omkring 12.500 € (ca.93.000 
kr.) for en gennemsnitlig hollandsk rugeægsbesæt-
ning om året. Van Emous bemærkede, at i løbet af de 
seneste årtier er det genetiske potentiale for slagte-
kyllinger steget på grund af selektionen på væksten 
af afkommet. Vækstperioden for slagtekyllinger er 
faldet fra 84 til 33 dage for at producere en slagtekyl-
ling på 1,8 kg. Foderforbruget faldt i samme periode 
fra 3,25 til 1,50 og den daglige vækst steg fra 21 til 
55 gram. Dette fokus på øget foderudnyttelse, vækst-
rate og fedtindhold har ikke kun påvirket afkommet, 
men også forældredyrene. Optimering af kropssam-
mensætningen (mere fedt og mindre brystkød) hos 
rugeægshøner i opdrætningsperioder kan forbedre 
holdbarheden af den reproduktive ydeevne.

Undersøgelsen er en del af et ph.d.-projekt om 
kroppens tilstand og ernæring i slagtekyllinger. 
Projektet blev udført af Wageningen UR Livestock 
Research og blev finansieret af the Dutch Product 
Boards for Livestock, Meat and Eggs, the Product 
Board Animal Feed (PDV) og Aviagen-EPI.
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Britiske Co-op frataget Good Chicken Award
Dyrevelfærdsgruppen CIWF (Compassion in World 
Farming) har trukket en tidligere uddelt Good Chicken 
Award til dagligvarekæden The Co-operative tilbage 
som svar på supermarkedets beslutning om at tillade 
en højere belægningsgrad på nogle af deres linjer 
med frisk fjerkræ.

Co-op vandt prisen i 2010 som anerkendelse af, 
at man havde forpligtet sig til en belægning i kyl-
lingeproduktionen på max 30 kg/m2. Dette skal sam-
menlignes med max 37 kg/m2 hos Red Tractor og 
Storbritanniens "standard" på max 38 kg/m2.

Men ifølge CIWF, har Co-op for nylig ændret sin 
politik, så kyllingerne nu kan produceres med op til 
34 kg/m2, svarende til to ekstra kyllinger pr. m2.

"Tiltaget siges at være af økonomiske årsager, 
hvilket betyder, at dyrevelfærden tilsyneladende 
ofres for at betale for firmaets dårlige forretningsre-
sultater" lyder det i en erklæring fra CIWF.

Men The Co-op har imødegået påstanden og 
påpeger, at ændringen kun gælder deres eget brand 
af ferske standardkyllinger. "Vi fortsætter med at 
give kunderne valget gennem vores Truly Irresistible 
Free Range Freedom Food Chicken i takt med efter-
spørgslen" sagde en talsmand.

"Forbrugerne vil have mad, der både er produce-
ret ansvarligt og konkurrencedygtigt på prisen, og 
vi har derfor taget et skridt i retning af at opretholde 
den rette tilgang til valg af leverandører samtidig 
med, at vi gør britisk kylling tilgængeligt for flere 
mennesker.

"Ændringen vil betyde vores kyllinger stadig 
nyder godt af lavere belægningsgrader, end der 
kræves for Red Tractor Farm Assurance, eller hvad 
der udbydes af de fire store supermarkeder på tilsva-
rende områder."

CIWF’s fødevaredirektør Tracey Jones indrøm-
mede, at den reviderede belægningsgrad "ikke er 
så slemt som på de værste slagtekyllingefabrikker". 
"Men det betyder, at kyllingerne vil have mindre 
plads til at bevæge sig frit rundt på og indskrænket 
mulighed for at opføre sig naturligt, hvilket kan have 
en betydelig effekt på deres sundhed og velvære.” 

"Co-op har traditionelt været en foregangsvirk-
somhed indenfor højere dyrevelfærd, men i dette 
tilfælde har vi intet andet valg end at trække vores 
Good Chicken Award tilbage. Vi kan ikke ignorere, 
at selskabet nu slækker på de løfter, man har fremsat 
i 2010" tilføjede hun.
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Delt fodring giver en mere bæredygtig
ægproduktion
Delt fodring leverer optimal forsyning af nærings-
stoffer for at opfylde de specifikke behov i hønen 
under dannelses af ægget ved at levere to forskellige 
fodertyper om dagen.

Nutreco’s afdeling for Research & Development 
har været i gang med at udvikle et ny fodringspro-
gram siden 2005 for at kunne fodre æglæggende 
høner i henhold til de specifikke næringsstofkrav, 
der er under dannelses af ægget, og som varierer i 
løbet af dagen. Dette fodringsprogram resulterer i 
en mere lønsom ægproduktion gennem reducerede 
produktionsomkostninger, forbedret skalkvalitet, 
øget antal salgbare æg og forbedret bæredygtighed 
i produktionen.

Indledning
Æglæggende høner lægger størstedelen af   deres æg 
i løbet af formiddagen (Etches, 1986; Larbier & 
Leclercq, 1992). Intervallet mellem to efterfølgende 
æglægninger er omkring 24 timer eller lidt større 
(Keshavarz, 1998). Efter æglægning sker den efter-
følgende ægløsning cirka 30 minutter senere. I de 
første fire timer bliver æggehviden dannet. Derefter 
bevæger ægget sig gennem skalkirtlen og skallen 
er deponeret omkring æggehvidestoffet i løbet af 
de næste ca. 20 timer (Larbier og Leclercq, 1992). 
Denne skalformation finder hovedsagelig sted i løbet 
af aftenen og natten. Behovet i æglæggende høner 
for aminosyrer, energi, calcium og fosfor forbliver 
ikke konstant, men varierer i løbet af dagen. Dette 
afhænger af hønens fysiologiske behov for dannelsen 
af   de forskellige komponenter i ægget. Nuværende 
metoder til fodring af æglæggende høner med foder 
med konstante niveauer af næringsstoffer, resulterer 
måske ikke i en optimal udnyttelse af næringsstof-
ferne (Chah, 1972; Leesonog Summers, 1997).
Når hønerne tilbydes foder, der tillader udvæl-
gelse af næringsstoffer, ser man et øget indtag af  
protein og energi om morgenen omkring tidspunkt, 
hvor ægget bliver produceret. Indtaget af calcium er 
højere senere på dagen. I en undersøgelse af Chah 
(1972), hvor hønsene blev tilbudt foder, der tillod 
udvælgelse af næringsstoffer, var den samlede dag-
lige indtagelse af protein 11 % lavere, mens indtag af 
energi og calcium var hhv. 8 % og 26 % lavere end 
høner fodret med en standard foderblanding (figur 
1). Dette antyder, at hønen opnår en bedre udnyt-
telse af energi, aminosyrer, calcium og fosfor ved at 
indtage disse næringsstoffer på forskellige tidspunk-
ter af dagen, hvor behovet er stort. Derfor kan det 

konkluderes, at den nuværende praksis, hvor man 
kun fodrer hønerne med én standard foderblanding, 
måske ikke er den ideelle metode til optimal udnyt-
telse af næringsstoffer. 

Figur 1. Næringsstofoptagelsen i løbet af dagen med en enkelt 
foderblanding og valgfri foderblandinger

Forsøgsplan
Siden 2005 har Nutreco Research & Development 
har været i gang med at udvikle et nyt fodrings-
program for at kunne fodre høner i forhold til 
de specifikke krav på næringsstoffer til ægdan-
nelsen, som bruges under dannelses af ægget, og 
som varierer i løbet af dagen. Hovedformålet med 
undersøgelsen var at bestemme præcist, hvilke 
næringsbehov indenfor energi, aminosyrer, kalcium 
og fosfor hønerne har brug for i løbet af hhv. 
om formiddagen og om eftermiddagen, når der 
blev fodret med to forskellige foderblandinger.  
Konklusionerne af denne forskning har resulteret 
i udviklingen af et   delt fodringsprogram, hvor to 
foderblandinger anvendes til dækning af de dynami-
ske krav under dannelses af ægget: 
• Morgenfoder, der møder kravene i de tidlige faser 

af dannelsen af ægget 
• Eftermiddagsfoder, der opfylder kravene til skal-

dannelsen
Hvert af de udførte forsøg fokuserede på et enkelt 
næringsstof for at opnå det optimale niveau for mor-
gen- og eftermiddagsfoder. Hvert næringsstof blev 
testet på æglæggende høner i tidlig og sen læggepe-
riode. Desuden blev der udført et forsøg i en hel rota-
tion med delt fodring, herunder det optimale niveau 
for hvert næringsstof. Alle forsøg bestod af flere 
behandlinger og en kontrolgruppe, som fik en stan-
dard foderblanding. Antal gentagelser pr. behandling 
bestod af mindst 36 individuelt opstaldede høner. 
Som et resultat af forsøgene blev der fundet nye 
krav til energi, aminosyrer, kalcium og fosfor for 
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morgen- og eftermiddagsfoder. Sammenlignet med 
standardfoderet kan det samlede indtag af nærings-
stofferne blive reduceret i et vist omfang (figur 2). 
Samtidig med en reduktion i indtag af næringsstof-
fer, var produktiviteten mindst lige så god, som når 
standardfoderet blev anvendt. Andre fordele blev 
også observeret i løbet af projektperioden.

Figur 2.  Effekten af delt fodring på næringsstofoptagelsen sam-
menlignet med standardfoder.
 

Delt fodring forbedrer skalkvaliteten
I alle forsøgene, der blev lavet med delt fodring, 
blev der observeret en konsekvent forbedring i skal-
kvalitet (æggeskalsvægten, tykkelse eller SWUSA = 
æggeskalsvægt pr. overfladearealenhed) i forhold til 
standardfoderet (figur 3). 

Figur 3. Effekten af standardfoder og delt fodring på kvaliteten 
af æggeskallen

Virkningen af   en ændring af fodersystemet blev 
afprøvet på en gammel flok (91-98 uger gamle). 
De første fire uger (uger 91-94) blev der brugt stan-
dardfoder, og de   næste fire uger (uger 95-98) blev 
de æglæggende høner fodret efter et tilsvarende delt 
foder program, hvilket signifikant reducerede ande-
len af   knækkede og skalløse æg i forhold til, hvad 
der var opnået i den foregående periode ved brug 
af standardfoder, og delt fodring øgede antallet af 
salgbare æg væsentligt (figur 4).

Figur 4. Effekten af standardfoder og delt fodring på produktio-
nen af Klasse B æg grundet kvaliteten af æggeskallen

Delt fordring reducerer konsekvent mængden af 
næringsstoffer i gødningen 

I de tre forsøg, hvor effekten af   delt fodring på 
næringsstofudskillelse også blev undersøgt, viste 
resultaterne at delt fordring er et mere bæredygtigt 
program på grund af de reducerede niveauer af 
kvælstof, fosfor og kalcium i gødningen (figur 5). 
Et lavere dagligt indtag af næringsstoffer og bedre 
udnyttelse af disse næringsstoffer blev opnået med 
delt fodring eftersom næringsstofferne er til stede, 
når de æglæggende høner har brug for dem.

Figur 5. Effekten af standardfoder og delt fodring på udskillel-
sen af næringsstoffer og gødningens indhold heraf

Konklusioner
Delt fodring er et alternativt system til fodring 
af æglæggere. Med dette system er den æglæg-
gende høne tættere på frivillig og naturlig fod-
ringsadfærd og justerer sit indtag af næringsstoffer 
i henhold til de forskellige krav i løbet af dagen. 
Til dette formål blev der givet to forskellige foder-
blandinger:
• Morgenfoderet er sammensat til at opfylde kra-

vene i løbet af formiddagen, når æggehviden 
dannes, og ægløsning og æglægning forekommer.

 ➝ 
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Fjerkrægødning får grønt lys som biobrændsel
De politiske beslutningstagere i Bruxelles har nået 
en enstemmig om en aftale, der tillader, at fjerkræ-
gødning kan anvendes som brændsel i biomasseked-
ler på landbrugsbedrifter.

Ved at omklassificere fjerkrægødning til et ani-
malsk biprodukt, kan det snart blive forbrændt på 
bedrifter i henhold til EU-forordningen.

Det irske selskab BHSL har allerede leveret nøg-
lefærdige systemer til to store slagtekyllingebedrifter 
i Storbritannien, som har været i drift i mere end tre 
år med høje udnyttelsesgrader.

Selskabet siger, at det kan opfylde de nye 
EU-bestemmelser deres specielt udviklede ’fluid 
bed’ forbrændingsteknologi. I Storbritannien er det 
også akkrediteret til støtte under ”The Renewable 
Heat Incentive”.

Et af de to anlæg er placeret på Nigel and Patrick 
Joices Uphouse Farm i Norfolk.

"Det rigelige og billige brændsel giver os fleksibi-
litet til at styre varme og luftkvalitet med stor effekt" 
siger de. "Varmere og tørrere forhold har forbedret 
dyrevelfærden, hvilket har afspejlet sig i meget bedre 
nøgletal for foderforbrug og lavere niveauer af træ-
depudesvidninger og fodbylder."

Den reducerede produktion af ammoniak ved ikke 
at bruge gas gør også det eksterne miljø bedre og 
nemmere at overholde af miljøtilladelserne.

Ifølge Joices giver alt-i-én energiproduktionen på 
stedet en attraktiv tilbagebetalingstid, på trods af den 
højere investering, svarende til konventionel biomas-
sefyr uden udfordringerne med bæredygtighed ved at 
bruge en anden biomasse.

Farmers Weekly / jnl / mst

Deaktivering af mykotoksiner forbedrer
sundheden for fjerkræ
En ’Mykotoksin Deactivator’ kan reducere de toksi-
ske virkninger af T-2-toksin, ochratoksin A (OTA) og 
fumonisiner (FUM) i slagtekyllingefoder. Dette blev 
bekræftet i undersøgelser, udført af foderstofselska-
bet Nutriad.

Et eksperiment blev udført for at evaluere effekten 
af et mykotoksin-deaktiveringsprodukt (UNLIKE 
® Plus) i forhold til at formindske de toksiske 
virkninger af T-2-toksin, ochratoksin A (OTA) og 
fumonisiner (FUM), som var blevet blandet i slag-
tekyllingefoder.

Det blev vist, at mykotoxinforurenet foder (T-2-
toksin, OTA og FUM forurenet) reducerer fordøje-
ligheden og udnyttelsen af fodernæringsstoffer og 
førte til reduceret produktivitet og øget dødelig-hed 
hos kyllingerne. Ved at tilsætte mykotoxin-deak-
tiveringsproduktet i foder forurenet med myko-
toxiner viste forsøgene reduceret dødelighed hos 
kyllingerne i forhold til kontrolgruppen, øget daglig 
foderoptagelse, øget daglig tilvækst og et forbedret 
foderforbrug.

Ifølge Nutriad, gav tilsættelsen af mykotoksin-
deaktiveringsproduktet i forurenet foder et fald i 
de negative virkninger af mykotoksiner, hvilket 
resulterede i, at den relative produktivitet af slagte-
kyllingerne i forsøgsgruppen overgik kontrolgrup-
pen. Mere effektiv udnyttelse af næringsstoffer og 
bedre vækstrater førte også til supplerende foder-
besparelser for kyllinger, der blev fodret med foder, 
som indeholdt mykotoksin-deaktiveringsproduktet.

Resultaterne af denne undersøgelse viser, at 
løbende, konkrete og effektive modforanstaltninger 
og kontrol af mykotoksiner giver mulighed for i 
væsentlig grad at forbedre dyrenes sundhed, produk-
tivitet og indtjeningen.

All About Feed / jnl / mst
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• Eftermiddagsfoderet er sammensat til at opfylde 
kravene til dannelse af æggeskallen. 
Denne tilpasning til de fysiologiske krav i den 

æglæggende høne i løbet af dagen gør det delte fod-
ringsprogram mere effektivt. 

Delt fodring giver den optimale forsyning af 
næringsstoffer for at imødekomme hønernes behov i 
ægdannelsesprocessen, og det giver en mere rentabel 
og bæredygtig ægproduktion med lavere produkti-
onsomkostninger.
Delt fodring giver følgende fordele:
• Mere lønsom ægproduktion gennem en reduktion 

af produktionsomkostningerne.

• Forbedret skalskvalitet og øget antal af Klasse 
A æg.

• Forbedret udnyttelse af næringsstofferne og en 
bedre bæredygtighed.

Artiklen er publiceret på 
ThePoultrySite Digital i marts 
2014: http://5mpoultry.uberflip.
com/i/271768/10 

Oversat af
Mikkeline Sofie Thomsen, 
Landbrug & Fødevarer 

Mikkeline Sofie 
Thomsen



295

Knogler fra kyllinger kan hjælpe med at løse
puslespillet om migration over Stillehavet
Slog polynesierne Columbus i kapløbet om at komme 
til Sydamerika? Ikke i henhold til fortællin-gen om 
migration, der er blevet afsløret ved analyse af gam-
melt DNA fra kyllingeknogler fundet i arkæologiske 
udgravninger på øer i hele Stillehavet.

Den gamle DNA er blevet brugt til at studere 
oprindelsen og spredningen af gamle arter af poly-
nesiske kyllinger og dermed rekonstruere de tidlige 
folkevandringer og de dyr, der blev medbragt. 

Undersøgelsen, ledet af University of Adelaide's 
Australian Centre for Ancient DNA (ACAD) og 
offentliggjort i Proceedings of National Academy 
of Sciences USA, afslører, at tidligere påstande om 
kontakt mellem tidlige polynesiere og Sydamerika 
sandsynligvis var baseret på forurenede resultater. 
I stedet har den nye undersøgelse identificeret og 
sporet en unik genetisk markør hos de oprindelige 
polynesiske kyllinger, der kun er til stede på øer 
i Stillehavet og i Malaysia, Brunei, Filippinerne, 
Singapore and Indonesien.

Forskerholdet af nationale og internationale 
samarbejdspartnere, herunder Australian National 
University, University of Sydney samt Durham 
University og Aberdeen University i Storbritannien, 
brugte maternalt nedarvet mitokondrie-DNA ekstra-
heret fra kyllingeknogler udgravet i arkæologi-ske 
udgravninger fra øer, herunder Hawaii, Rapa Nui 
(Påske øerne) og Niue.

"Vi har identificeret genetiske markører fra de 
oprindelige polynesiske kyllinger og brugt disse 
til at spore tidlige bevægelser og handelsmønstre 
over Stillehavet" siger ledende forfatter Dr. Vicki 
Thomson fra ACAD. "Vi var også i stand til at 
spore oprindelsen af disse hønelinjer tilbage til 
Filippinerne, og det giver et fingerpeg om kilden til 
de oprindelige polynesiske kyllingebestande."

"Der er stadig mange teorier om, hvor de tid-
lige menneskelige kolonister fra det fjerntliggende 
Stillehav kom fra, hvilke ruter de fulgte, og om de fik 
kontakt med det sydamerikanske fastland. Husdyr, 
såsom høns, blev transporteret på disse tidlige sejlad-
ser, og det har efterladt et genetisk spor, der kan løse 
nogle af disse gamle uopklarede mysterier" siger 
lektor Jeremy Austin, vice-direktør hos ACAD.

Projektleder professor Alan Cooper, direktør for 
ACAD fortæller: "Vi var i stand til at reanalysere 
knogler, der havde været anvendt i tidligere under-
søgelser, der havde knyttet gamle Stillehavs og 
Sydamerikanske kyllinger sammen, hvilket tyder 
på tidlig menneskelig kontakt, og vi fandt ud af, 
at nogle af resultaterne var blevet forurenet med 
DNA fra moderne kyllinger, som fremgår i form af 

sporstoffer i mange laboratorie-komponenter. Vi var 
i stand til at vise, at det gamle kyllinge-DNA ikke 
havde noget tegn på præcolumbiansk kontakt mel-
lem disse områder."

"Pudsigt nok, viser vores undersøgelse også, 
at de oprindelige polynesiske hønelinjer synes at 
have overlevet på nogle isolerede øer i Stillehavet, 
på trods af indførelsen af europæiske husdyr over 
Stillehavet i de sidste par hundrede år" siger profes-
sor Cooper. "Disse oprindelige hønelinjer kunne 
være af væsentlig betydning for fjerkræindustrien, 
som er bekymret over manglen på genetisk mangfol-
dighed i de kommercielle avlslinjer."
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EU godkender flere produkter til reduktion af 
mycotoxiner
EU har godkendt brugen af bentonit lerpartikel 
mineraler i to produkter, der er udviklet af det bel-
giske selskab Innovad. Lermineralerne i disse pro-
dukter er nu officielt opført i kategorien: ’Stoffer til 
reduktion af forurening af foder med mykotoksiner: 
aflatoksin B1’.

Produktet Magnet er lavet af 100 % bentonit ler-
mineraler og er nu – som produkt - godkendt som 
anti-aflatoxin. Produktet Escent indeholder forskel-
lige ingredienser. Bentonit komponenterne i Escent 
(samme som dem i Magnet) er nu også EU-godkendt 
som anti-aflatoxin.

Baseret på de seneste udviklinger i den euro-
pæiske lovgivning om fodertilsætningsstoffer (EF nr. 
1060/ 2013), har de europæiske myndigheder beslut-
tet at afklare den juridiske status af komponen-ter, 
der kan anvendes til reduktion af forurening af foder 
med mykotoksiner. På grund af tilstede-værelsen af 
mange produkter på markedet, og den store variation 
i effektivitet indenfor det påståede formål, er denne 
tilgang et skridt fremad for at sikre produkternes 
virkemåde og påkrævede effekter.

I selve lovteksten, er en klar sondring foretaget 
på forskellige lermineraler, hvor solide parametre er 
defineret med henblik på at efterkomme denne nye 
kategori af fodertilsætningsstoffer. Overholdelsen 
af denne lovgivning afspejles også i etiketten, som 
tydeligt nævner den funktionelle gruppe som anført 
i lovgivningen: ’Stoffer til reduktion af forurening af 
foder med mykotoksiner: aflatoksin B1’.
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Ny regler for inspektion af fjerkræ under pres
USDA’s plan om at modernisere inspektionen af fjer-
kræ har fået flere kritikere. Mindst 60 med-lemmer af 
Kongressen har skrevet under på et brev dateret den 
17. marts og stilet til Landbrugs-minister Tom Vilsack 
hvori man opfordrede ham til at stoppe arbejdet med de 
nye regler for inspektion på slagterierne.

Moderniseringen af Poultry Slaughter Inspection 
Rule ville på de fleste slagtefjerkræslagterier tillade 
virksomhedens medarbejdere at kontrollere rensede 
slagtekroppe for visuelle defekter såsom blå mærker 
og frasortere dem, hvor det er usandsynligt, at de ville 
passere den offentlige inspektion. En enkelt offentlig 
inspektør ville blive stationeret for enden af kæden lige 
før nedkølingstanken for at gennemføre en afsluttende 
visuel inspektion. Desuden vil det på slagteriet være 
tilladt at køre slagtelinjerne ved højere hastigheder end 
tilladt med de eksisterende kontrolordninger.

Moderniseringen af lovgivningen for slagtefjerkræ-
inspektion bygger på HACCP-baserede Inspec-tion 
Models Program (HIMP), et pilotprogram, der har 
kørt på 20 slagterier siden 1998. USDA siger, at HIMP 
anlæg fungerer lige så godt eller bedre end andre anlæg 
i forhold til at reducere kon-tamineringen af slagte-
kroppe med patogener.

Men modstanderne af den nye regel, herunder med-
lemmer af Kongressen, har udtrykt bekymring for, at 
USDA ikke har taget nok hensyn til reglens potentielle 
indvirkning på bl.a. fødevaresikker-heden, medarbej-
dernes sikkerhed og dyrevelfærden. I deres brev til 
Vilsack udtrykte medlemmerne af Kongressen alvorlig 
bekymring for, at den nye regel kan underminere føde-
varesikkerheden og dyrevelfærden.

"Vi skal forbedre inspektionen af fjerkræ og redu-
cere forureningen med patogener, der er forbundet 
med fjerkræ, såsom Salmonella og Campylobacter. Det 
er dog uklart, om FSIS’s forslag angående slagtning 
af fjerkræ faktisk vil reducere sygdomsniveauerne. I 
virkeligheden er der tegn på, at niveauerne kan stige."

I brevet nævnes også en "forbindelse mellem human 
behandling og fødevaresikkerhed". Reglen vil give 
fjerkræslagterierne lov til at øge hastighederne på lin-
jerne, men "hurtigere slagtehastigheder kan også forår-
sage at flere fugle smutter udenom aflivningsenheden 
og havner levende i skolde-karret" siger de i brevet.

Som forsvar af de nye regler for fjerkræslagtning 
har branchens aktører argumenteret for, at hur-tigere 
hastigheder på slagtelinjen ikke ville ske natten over - 
anlæg ville være nødt til at installere nye systemer for 
at nå de nye maksimale slagtehastigheder.

Derudover har the National Chicken Council og US 
Poultry & Egg Association tilbagevist påstande om, at 
den nye regel ville true medarbejdernes sikkerhed.

Desuden har andre medlemmer af kongressen skre-

vet til Vilsack for at støtte de nye regler. I et brev til 
Vilsack dateret den 12. december skrev de, at "... den 
anerkendte risikoanalyse, der indgår i den foreslåede 
regel, viser, at mindst 5.000 fødevarebårne sygdomme 
ville blive forhindret, hvis inspek-tionssystemet for 
fjerkræ blev moderniseret. Derudover forudser the 
Food Safety and Inspection Service (FSIS), at man 
kunne spare næsten 80 mio. dollars (432 mio. kr.) i 
sundhedsudgifter ved at forhindre fødevarebårne syg-
domme."

Meat & Poultry / jnl / mst

Kyllingeproducenten Moy Park skal sponsorere 
FIFA World Cup
Fjerkræ og fødevarevirksomheden Moy Park vil få 
global eksponering som del af en sponsoraftale for VM 
i fodbold i Brasilien til sommer.

Aftalen er kommet i stand via det brasilianske 
moderselskab Marfrig og vil føre til, at Moy Park bran-
det vil blive eksponeret for millioner af seere over hele 
kloden på reklamebannere under kampene, herunder 
kampe, hvor England, Frankrig, Holland og Spanien 
spiller.

"FIFA World Cup er blandt verdens mest sete sports-
begivenheder. Det bliver set i mere end 200 lande og af 
mere end 715 mio. mennesker. Moy Park er glad for at 
være officiel sponsor for turneringen" siger administre-
rende direktør Janet McCollum.

"Udover at bakke sponsoraftalen op med en omfat-
tende annoncering, PR og marketing kampagne, er vi 
også rigtig glade for vores planer om at fejre denne fan-
tastiske begivenhed med vores medarbejdere, kunder 
og forbrugere. Vore planer omfatter også lanceringen 
af en emballage-reklame, der vil give en heldig køber 
chancen for at vinde en overdådig rejse for to til FIFA 
World Cup semifinalen i Brasilien."

Som en del af den officielle sponsoraftale vil Moy 
Park brandet figurere på FIFA.com hjemmesiden og 
Marfrig mærket vil blive vist på det officielle FIFA 
2014 computerspil, sammen med globale brands, her-
under McDonalds, Budweiser og Johnson & Johnson.

Marfrig har for nylig annonceret udnævnelsen af 
Vincent Gaillard som global koordinator for deres FIFA 
World Cup 2014 sponsoraktiviteter.

Marfrig Group er en førende global fødevarevirk-
somhed med produktions-, kommercielle og distri-
butionsenheder beliggende i 18 lande på fem konti-
nenter. Med omkring 90.000 medarbejdere er selskabet 
den tredjestørste globale oksekødsproducent og den 
næststørste producent af fjerkræ i Brasilien.
Moy Park beskæftiger mere end 12.000 mennesker 
på produktionssteder i Nordirland, Irland, England, 
Frankrig og Holland.
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Krav om økologiske produkter kan øge 
importen af fødevarer til Sverige
Lund Kommune i Sverige er et af flere, der kræver, 
at alle fødevarer skal være økologiske. Målet er at 
forbedre miljøet, hvilket giver klimamæssige fordele, 
og endda fremme det lokalt. Dette kan resultere i øget 
import af svinekød og kylling.

Lund, Malmø, Uppsala og mange flere kommuner 
har ambitiøse mål for at øge indkøb af økologiske 
fødevarer. I Lund Kommune ligger der nu et forslag 
om, at maden i 2020 vil være 100 % økologisk. 
Beslutninger træffes i foråret.

Målet er også et klart signal til landbruget - så 
mulighederne for at købe svensk og økologisk er fak-
tisk stigende.

”Det kan være vanskeligt at nå 100 %. Vi er på 
næsten 50 % i dag, og der er det let at nå. Derefter er 
det sværere” siger ernæringsleder Gertrude Sonesson 
Wessman.

De lokale indkøb af fødevarer er en kompleks pro-
ces. Dybest set er der politiske krav og juridiske regler, 
der i sidste ende gerne skulle resultere i sunde måltider, 
som opfattes som sunde og velsmagende. Desuden er 
der i stigende grad krav om at nedbringe miljø- og 
klimapåvirkningerne - som ofte favoriserer friske og 
flere lokalt producerede fødevarer. Når Lund priorite-
rer økologi, handler det meget om miljøet.

”Økologisk er, hvad der giver den største miljø-
gevinst” ifølge Maria Ivansson, miljømæssig strateg 
i Lund.

En højere pris for kød eller kartofler kan blive 
kompenseret gennem andre overvejelser, såsom mere 
vegetarisk kost.

Lund er nået længst på mejeriprodukter. Økologisk 
mælk er en simpel ting at indkøbe. Frugt og grøntsa-
ger følger godt med og nogle andre ting. Kommunen 
køber også alt hakket oksekød af KC Ranch udenfor 
Veberöd i kommunens østlige ende. Det betyder 
grønne græsgange og lokalt producerede oksekød til 
børn og ældre. I denne sag lavede kommunen kontrak-
ter med detaljerede krav om både økologisk og lokalt 
produceret.

”Vi stillede krav om økologisk, løst pakket, fersk 
kød, og vi er tilfredse med indkøbene. I mellemtiden 
er det underforstået, at jo mere vi hæver overliggeren, 
jo dyrere bliver det.

Men hvis økologi også skal omfatte kylling, svine-
kød og andre produktgrupper, kan virkningen være en 
voksende import. I Sverige vil der ikke være økologisk 
svinekød eller kylling, der kan dække efterspørgslen.

”Der er risiko for, at vi vil skulle importere varer, 
der er ikke tilgængelige i Sverige” bekræfter indkøb-
chef Delia Anderson, der hævder, at de svenske dyre-
velfærdsstandarder er vanskelige at ændre.

”Retsgrundlaget er usikkert”.
LRF ønsker, at kommunerne i stedet for at stille 

krav om økologi, stiller krav om at følge de strengere 
svenske velfærd regler - for eksempel forbud mod 
næbtrimning og kupering af haler, helst i kombination 
med kravet om, at kødet skal være fersk.

”Denne form for krav er ikke konkurrencebegræn-
sende. Og det er bedre, end hvis der er en stor risiko 
for, at vi i stedet får økologiske produkter ind fra andre 
lande, hvor miljø- og dyrevelfærdsstandarder er lavere 
end i den svenske produktion” siger Axel Hansson, 
ekspert i LRF.

Land, Lantbrug & Skogland / jnl

Haners personlighed er påvirket af deres 
sociale rolle 
Haner med en høj social status gal mere end andre 
haner, er forskerne fra Stockholm og Linköping 
Universitet kommet frem til. 

Det er ikke kun mennesker men også dyr, som 
kan have forskellige personligheder. Forskere ved 
Stockholm og Linköping Universitet har undersøgt 
sammenhængen mellem haners sociale status og 
deres personlighed. Det viste sig, at haner med høj 
rang er mere årvågne og galer mere. 

Undersøgelsen omfattede 84 haner af racen gam-
mel svenske dværghøne. Hanerne blev inddelt i 
par med en dominerende og en underordnet hane. 
Parrene blev derefter analyseret i en personligheds-
test for dyr. Siden blev de inddelt i nye par for at 
se, hvordan deres roller ændrede sig. Der blev det 
klart, hvordan den sociale rolle påvirker haneners 
opførsel. 

Haner med en dominerende rolle blev mere akti-
ve, og de underordnede haner blev mere underlegne.
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