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I Frankrig slagtes flere kyllinger 
og færre kalkuner

Antallet af slagtede kyllinger i Frankrig faldt 
med næsten 4 % i 2012, men ifølge det franske 
landbrugsministerium (Agreste) steg produktio-
nen igen i 2013.

Fra januar til december 2013 blev der slagtet 1,022 
mio. tons kyllinger, hvilket var 4,7 % mere end i 2012. 
Det er den største produktion af kyllingekød i 
Frankrig i dette årtusind.

Produktionen af kalkun faldt derimod betydeligt i 
2013, efter at produktionen var steget i 2012.

Antallet af slagtede kalkuner steg i 2012 med 2,2 
%, men produktionen faldt i 2013 med 10,6 % til 
347.613 tons. 

Siden 2000 er den franske kalkunproduktion fal-
det med 52 %.

Antallet af slagtede ænder faldt med 4,1 % til 
228.605 tons.

Større forbrug
Agreste har fremlagt yderligere data om forsynings-
opgørelsen for fjerkrækød. 

Samlet set blev der i 2013 forbrugt 1,708 mio. 
tons fjerkrækød i Frankrig, hvilket var 1,6 % mere 
end i 2012. Det svarer ifølge MEG’s beregninger til 
et forbrug per indbygger på 26,0 kg.

Udenrigshandelen med levende dyr spiller er ikke 
en lige så stor rolle for det franske kyllingemarked 
som for det tyske.

Importen af kyllingekød faldt med 0,5 % til 446.700 
tons, og eksporten steg med 2,7 % til 487.100 tons. 
Det samlede forbrug af kyllingekød blev rapporteret 
til at være 1,063 mio. tons, hvilket var 3,2 % mere 
end i 2012, og det giver et forbrug på 16,2 kg pr 
indbygger. 

Forsyningsopgørelsen for kalkunkød viste en 
stigning i importen på 6,7 % til 48.200 tons, 
mens eksporten set i lyset af den faldende pro-
duktion faldt med 13,6 % til 89.400 tons. 
Det samlede forbrug af kalkunkød faldt med 1,4 % 
til 341.900 tons. Det svarer til et forbrug på 5,2 kg 
pr indbygger.
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Russiske fjerkræavlere opfordres til ikke at frygte 
amerikanske sanktioner
Den russiske landbrugsminister, Nikolai Fyodorov, 
har opfordret landmændene i Ural-området til at 
fortsætte driften af deres virksomheder på trods af de 
nyligt pålagte sanktioner fra USA.

Ca. 22 % af kød og kødprodukter, der forbruges i 
Rusland er importeret fra Vesten, herunder omkring 
11 % af fjerkrækødet, og i nogle regioner når ande-
len af importeret fjerkrækød op på 25 %, rapporter 
lokale medier Oblastnaya Gazeta. I denne situation 
er de russiske fjerkræproducenter bange for, at sank-
tionerne vil skade deres virksomheder.

"Vi arbejder nu aktivt på at finde eventuelle alter-
native leverandører af de pågældende produkter" 
sagde Fyodorov til Oblastnaya Gazeta.

"Dette er tilfældet, hvis vores traditionelle part-
nere stopper med at levere. Men, som eksperterne 
mener, bør frygt ikke begrænse fødevareforsyningen, 
fordi vi kan finde andre sælgere af kød. Det er mid-
lertid kritisk, men hvis sanktioner begrænser vores 
adgang til højteknologisk landbrugsprodukter samt 
den nyeste teknologi og teknikker."

Ifølge ministeren kan sådanne alternative leve-
randører af fødevarer især findes i Tyskland, der 
har leveret fjerkræprodukter og æg til Sverdlovsk-
regionen siden 1995.

Fyodorov foreslog at supplere Sverdlovsk-
regionens egen fjerkræproduktion med øgede ordrer 
fra Tysklands Lohmann Tierzucht for at afbøde virk-
ningerne af sanktionerne.
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Udklækning af slagtekyllinger
i stalden giver et forspring
Af Fabian Brockötter

I virkeligheden er der intet problem i at transpor-
tere daggamle kyllinger fra rugeriet til slagtekyl-
lingehuset, Kyllingerne kan overleve op til 3 dage på 
den energi, de har i deres blommesæk. Men ville det 
ikke være bedre at klække kyllingerne i slagtekyl-
lingestalden og få dem direkte til foder og vand? At 
give dyrene et forspring, det er, hvad X-Treck hos 
Vencomatic handler om. En systeminnovation.

Varmesystemet i stalden hos Kees Koolen i byen 
Bergeijk i den sydlige Holland er blevet skruet op til 38o 
C for en dag eller to nu. Forhåndsopvarmningen af byg-
ningen til en temperatur i denne højde er ikke normal. 
Normalt opvarmes der blot til 33o C, som er tilstræk-
keligt til at byde nye daggamle kyllinger velkommen. 
I Koolens tilfælde får han ikke nogen kyllinger, men 
forventer til gengæld æg direkte fra rugeriet. Han for-
klarer: ”Æggene kommer her på 18. dag i udrugningen. 
I stedet for at flytte æggene til en klækker i rugeriet, 
transporteres de til min gård i deres bakker.’’ Bakkerne 
bliver overført til den innovative X-Treck system 
designet af Vencomatic. Dette system fordeler ligeligt 
bakkerne i hele slagtekyllingehuset via et jernbanesy-
stem. Lidt tålmodighed og en omhyggeligt overvåget 
temperatur mellem 37o og 38o C klarer resten.

Mikroklima
Nogle af Koolens gæster ser overraskede ud, når de ser 
rugeæggene stående i bakkerne. ”Mange mennesker, 
selv erfarne fjerkræeksperter, tror,   at et æg skal være 
vandret for, at kyllingen kan finde vej ud, som de er 
i klækkekasserne på rugeriet. Års erfaring fra vores 
Patio system og i tests af X-Treck systemet viser, at 
klækkeprocenten er den samme eller endda lidt bedre, 
når ægget er opretstående’’ siger John Aendekerk, pro-

duktmanager for Vencomatic. Han står i spidsen, når det 
kommer til test på Koolens gård og forsker i, hvordan 
man kan finjustere systemet. Aendekerk siger: ”Det 
drejer sig om mikroklimaet omkring ægget. I vores 
første forsøg for år siden, så vi den afgørende betydning 
af at regulere udvekslingen af varme og CO₂. Derfor er 
hele systemet hejsbart og svævende over gulvet, hvilket 
fører til langt bedre klækningsresultater på op til 97 %.’’
Forskellige indstillinger af systemet er blevet testet 
med forskellige varmesystemer. Koolens hus har cen-
tralvarme/varmerør og på to andre gårde, hvor der er 
gulvvarme og infrarød varme bliver der også testet. 
Koolen siger: ”Ligegyldigt hvilken type varmesystem 
landmanden har, skal resultaterne være pålidelige. 
Selvfølgelig er en høj klækkeprocent nødvendig rent 
økonomisk, men det er mindst lige så vigtigt at vide 
præcist hvor mange kyllinger, der er i huset, for det 
skal vi bruge til administrative formål. I Europa er vi 
begrænset til 42 kilo/m2, og vi får bøder, hvis vi over-
skrider grænsen. Vi er nødt til at planlægge med vores 
slagterier, hvor mange slagtekyllinger, hvornår og med 
hvilken vægt vi skal levere til slagteriet. I værste fald, 
hvis vi ikke kan opfylde målvægten, kan vi være nødt 
til at finde et andet slagteri.

Et forspring
For at teste og sammenligne resultaterne mellem dag-
gamle kyllinger fra rugeriet og kyllinger udklækket 
i husene, modtager Koolen et parti æg og et parti 
af daggamle kyllinger fra samme forældredyrsflok. 
Rugeæggene og kyllingerne været ved siden af   hin-
anden i rugemaskinen indtil dag 18. Halvdelen af   
dem flyttes til gården og halvdelen af   dem vil blive 
udruget hos rugeriet. Omkring 48 timer før kyllin-
gerne ankommer fra rugeriet, kan de første pip høres 

Fabian Brockötter

Slagtekyllingehusene i Bergeijk i det sydlige Holland. Kees Koolen i stalden med de nyklækkede kyllinger.
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fra bakkerne i X- Treck system. 24 timer før deres 
søskende ankommer på gården, er omkring 80 % af 
æggene i huset udklækket. Overalt hopper kyllinger 
med et stort spring fra systemet ned i træspåner på 
gulvet, hvor de tørrer. Inden for få minutter finder de 
vej til vand og foder. Koolen siger: ”Det er dejligt 
at se, at disse kyllinger drikker og spiser, mere end 
24 timer før rugeriet leverer de daggamle kyllinger. 
”Men en god start kommer man langt” siger Aendekerk. 
”De kyllinger, der er udklækket på stedet er mindst én 
dag forud for deres konkurrenter og vil forblive en dag 
forud under hele rotationen. ”At få foder i kyllingerne 
så snart de klækker, giver en masse fordele. Vi ved, at 
en kylling klarer sig fint på energien i blommesækken 
i 3 dage, hvis det er nødvendigt. Men når kyllingen 
samtidig får foder, bliver tarmsystemet aktiveret, og 
kyllingen får et overskud af energi. Dette overskud 
bruges til at styrke immunsystemet.”

Udklækning på gården
Ideen bag X-Treck systemet er at øge effektivitet i 
slagtekyllingeproduktionen. Systemet kan implemen-
teres i ethvert lukket og mekanisk ventileret hus på 
verdensplan. Når det er sagt, er en standard slagtekyl-
lingestald ikke et rugeri. Opvarmning af et helt hus 
er mindre effektivt end udrugning i en klækker. Men 
et æg, der ruges i 18 dage, og forbliver på bakken, er 
mere omkostningseffektivt og let at håndtere, hvilket 
gør det op for de ekstra udgifter til opvarmning og de   
ekstra 3 dages brug af huset (1,5 eurocent (ca. 11 øre) i 
meromkostninger). Fraværet af dyretransporter er også 

en fordel, i det mindste i dyrevelfærdsgruppers øjne. 
Udklækning i stalden har én anden fordel. På grund af 
den store mængde af luft i huset, er det ikke nødvendigt 
at køle æggene ned med høj lufthastighed for at undgå 
overophedning, som det sker i klækkeren, hvor luft 
med en høj relativ fugtighed bliver brugt til at forhindre 
dehydrering med det resultat, at rådne æg kan briste 
og potentielt sprede sygdomme. I slagtekyllingestalde 
er luftfugtigheden lavere, hvilket fører til et fravær af 
ødelagte æg og sundere kyllinger. 

Koolen siger: ”Den vigtigste grund til, at jeg valgte 
at indføre dette X-Treck system var at forbedre den 
generelle sundhed og hygiejnestatus på min farm. 
Kyllingerne er sunde og kommer i gang med livet med 
et forspring sammenlignet med de daggamle kyllinger 
fra rugeriet. Med tanke på at reducere brugen af   antibio-
tika, som vi jo skal, er dette initiativ også et værdifuldt 
skridt’’

Artiklen er publiceret i World Poultry den 16. 
april 2014: http://www.worldpoultry.net/Breeders/
Incubation/2014/4/Hatching-in-
the-broiler-house-gives-chicks-
a-head-start-1481605W/?cmpi
d=NLC|worldpoultry|2014-04-
16|Broiler_house_hatching_
gives_chicks_a_head_start 

Oversat af
Mikkeline Sofie Thomsen,
Landbrug & Fødevarer

Mikkeline Sofie 
Thomsen

Kyllingerne klækkes i stalden.

John Aendekerk måler temperaturen på et endnu ikke klækket æg

Bakkerne bliver placeret i X-Treck systemet fra Vencomatic.

Kyllingerne finder hurtigt vand og foder.
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Forbruget af fjerkrækød steg en smule 
i Holland

I 2013 blev produktion af fjerkrækød igen udvidet 
i Holland.

Ifølge tal offentliggjort af Productschappen 
Pluimvee en Eieren (PVE) blev der produceret 
915.628 ton fjerkrækød i 2013, hvilket var 1,1 % 
mere end i 2012. 

Forbruget af fjerkrækød per indbygger steg med 
200 g 22,5 kg.

Selvforsyningsgraden af fjerkrækød lå på 226 %, 
hvilket var to procentpoint mere end i 2012. 

I løbet af de sidste par år har Holland etableret sig 
som en eksportnation af fjerkrækød.

I 2006 lå selvforsyningsgraden på omkring 172 
%, og siden er den steget med 54 procentpoint. 
Næsten 95 % af den hollandske produktion af   fjer-
krækød kyllingekød.

Lille stigning i antal slagtede kyllinger
Ifølge PVE blev produceret 866.957 tons kyllinge-
kød i 2013, hvilket kun var ca. 1 % mere end i 2012.

Egenproduktionen udgjorde 750.037 tons, og 
det var 1,7 % mere end i 2012. Importen af 
levende kyllinger faldt i 2013 med 8,3 % i for-
hold til 2012. Der blev kun importeret 154.660 
tons levende kyllinger, og eksporten af leven-
de kyllinger faldt med 20,9 % til 37 740 tons. 
Importen af kyllingekød lå på 418.000 tons, hvilket 
var et fald på 0,6 % i forhold til 2012, mens ekspor-
ten lå på   974.500 tons, hvilket var 0,4 % mere end 
i 2012. 

Forbruget af kyllingekød per indbyg-
ger steg i 2013 med 100 gram til 18,5 kg. 
Selvforsyningsgraden lå i 2013 på 242 %, hvilket 
var 2 procentpoint mere end i 2012.

Produktionen af kalkunkød er stagneret, og slagt-
ninger foregår i udlandet

I Holland producerede de i 2013 27.840 tons kal-
kunkød, hvilket var 0,9 % mere end i 2012. Der er 
ingen kalkunslagterier i Holland, så kalkuner slagtes 
i nabolandene.

1.000 tons slagtet vægt 2010 2011 2012 2013
Produktion af fjerkrækød 802 857 906 916
Heraf:

   - kyllinger 754 809 858 867
   - suppehøner 31 32 31 33
   - andet 17 16 17 16
Import 590 595 606 603
Eksport 1.017 1.080 1.139 1.142
Forbrug i alt 377 372 374 377
Selvforsyningsgrad i % 196 217 224 226
Forbrug pr indbygger (kg) 22,8 22,3 22,3 22,5
Heraf:
   - kyllinger 18,8 18,4 18,4 18,5
   - kalkuner 1 1 1 1,1

 DGS / jnl
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Stor udvidelse af ægproduktionen 
i Frankrig

Konsumægsproduktionen i Frankrig blev kraf-
tigt udvidet i 2013. Ifølge ITAVI (Institite Teknik 
de 1 ’ aviculture) steg produktionen med 22,4 % til 
15.214 mia. æg. 

Produktionen af   rugeæg steg i samme periode 
med 0,9 % til 1,461 mia. stk. 

ITAVI opdeler konsumægproduktionen i intensiv, 
halvintensive og traditionelle. Væksten forekom kun 
i den intensive sektor, hvor produktionen steg med 
24,1 % til 14,521 mia. æg, mens den faldt med 5 % 
i de andre sektorer. 

På grund af den stærke produktionsudvi-
delse blev Frankrig mindre afhængig af import. 

Importen udgjorde 1,842 mia. æg, hvilket var 4,8 % 
mindre end i 2012. Samtidig steg eksporten med 5,1 
% til 1,585 mia. æg. Ud fra de foreliggende data har 
MEG beregnet en selvforsyningsgrad på 99 %, hvil-
ket var otte procentpoint mere end i det foregående år. 
Ikke kun produktionen men også forbruget steg 
kraftigt i 2013. Forbruget voksede med 12,1 % til 
15,413 mia. konsumæg, hvilket svarede til et forbrug 
pr indbygger på 235 æg.

Produktionen fortsat høj i 2014
I Frankrig blev der indsat 52,19 mio. høner i 2013, 
hvilket var 6,0 % mere end i 2012. Denne udvidelse 
påvirker også bestanden ag æglæggende høner i 
2014.

Baseret på indsætningerne har MEG beregnet, at 
den potentielle hønebestand i Frankrig i maj 2014, 
og beregningerne viser, at der i de første 5 måneder 
af 2014 i gennemsnit vil være 9 % flere høner end i 
samme periode i 2013.

Antallet af høner er faldende, så i maj forventes der 
’kun’ at være 6 % flere høner i forhold til maj 2013. 
Men beregningen giver kun et groft skøn, for der 
er ikke taget hensyn til førtidsslagtninger, længere 
tomgangsperioder og andet, der kan have indflydelse 
på det totale antal æglæggere.
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Ghana vil reducere importen af fjerkræ 
Ghana planlægger at håndhæve en streng importpo-
litik for fjerkræ og animalske produkter i et forsøg 
på at øge den lokale produktion og reducere landets 
import inden udgangen af året.

Den politik, som landets Ministry of Food and 
Agriculture (MoFA) foreslår, betyder, at en importør 
kun må importere 100 tons af henholdsvis levende 
kvæg og fjerkræprodukter hver tredje måned.

Ghanas fjerkræbranche står i øjeblikket over for 
udfordringer efter fuld liberalisering af handelen, 
der tillader import af fjerkræprodukter til at supplere 
dem fra den skrantende fjerkræbranche i Ghana.

Landet producerede 80 % af sit forbrug i 1993, 
men ifølge MoFA dækker produktionen kun 10 % 
af den indenlandske efterspørgsel. Sidste år brugte 
landet 270 mio. $ (ca. 1,5 mia. kr.) på import af 

fjerkræprodukter. For at imødekomme den stigende 
efterspørgsel efter fjerkræprodukter i landet, sagde 
vicelandbrugsministeren, at ministeriet snart vil ind-
lede et samarbejde med Ghana National Association 
of Poultry Farmers om et program, der skal puste nyt 
liv i slagtekyllingebranchen.

Programmet skal være baseret på en værdikæde, 
der involverer producenter, finansfolk, marketing-
folk og slagterier.

Francis Hammond, leder af Greater Accra Poultry 
Farmers and Feedmillers, roser initiativet og opfor-
drer ministeriet til at sikre, at råvarer og medicin, der 
importeres til fjerkræ- og kvægproduktionen, skal 
leve op til internationale standarder.

World Poultry / jnl
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USA vil til at håndtere antibiotika i foder
Efter EU er USA nu aktivt på udkig efter måder at 
blive mindre afhængig af antibiotika i foder. Øget 
foderudnyttelse og brug af alternativer - såsom plan-
teekstrakter- er nøglen til succes.

Dette var en af konklusionerne efter den første dag 
af Delacon Performing Nature Symposium, som blev 
afholdt op til Victam Asien. Det var tredje gang, at det 
østrigsk-baserede selskab Delacon organiserede dette 
symposium.

I sin tale på konferencen forklarede konsulent 
Elinor McCartney, hvordan EU-forbuddet mod anti-
biotika i foderet fra 2006, har tvunget EU til at finde 
løsninger. Mange nye produkter, der fokuserer på 
fodereffektivitet og forbedring af fordøjeligheden, er 
kommet på markedet siden, og de hævder at være et 
godt alternativ til antibiotikastoffer. I sit oplæg skit-
serede McCartney den måde, hvorpå EU beskæftiger 
sig med registreringen af fodertilsætningsstoffer og 
bemærkede, at kun et par fytogene fodertilsætnings-
stoffer er blevet godkendt af EFSA som zootekniske 
tilsætningsstoffer. "De fleste af disse planteekstrakter 
er opført som smagsstoffer (omkring 300), mens kun 
en håndfuld er opført som zootekniske tilsætningsstof 
eller er under evaluering. Sidstnævnte er mere klogt 
at gøre, idet du så har sikkerhedsmæssige, fordøje-
lighedsmæssige og effektivitetsmæssige studier til at 
bakke dine påstande op" forklarede hun. De eneste 
fytogene fodertilsætningsstoffer, der er blevet god-
kendt af EFSA som zootekniske tilsætningsstoffer, er 
Fresta F fra Delacon og AviPlus fra Vetagro.

Selv om EU har lært en masse fra forbuddet og 
nu har brugt alternativer i en hel del år, ser USA ud 
til at tage et par år mere om at gennemføre et forbud 
mod alle nuværende typer antibiotika i foder. FDA 
ønsker at gennemføre et fuldt forbud i 2017. Tom 
Frost, direktør for ernæring og forsknings- og udvik-
lingsaktiviteter på Wayne Farms i USA, præsenterede 
sine synspunkter om den aktuelle situation i USA. 
"FDA bevæger sig nu i retning af et Veterinary Feed 
Directive (VFD), som sætter autoriseret dyrlæge 
direkte i forbindelse med at godkende al medicin, 
der anvendes i produktionsdyr. Dette indebærer som 
udgangspunkt, at al animalsk medicin bliver ændret 
fra ”over disken" klassificeringen til at kræve en 
recept" siger Frost. Han kom også ind på, at bevæ-
gelsen i retning mod færre antibiotika i USA kræver 
flere strategier.

Konsulent Robert Schwartz fra USA gav en præ-
sentation om de antibiotikafri (ABF) strategier for 
amerikanske fjerkræ. "Efterspørgslen efter ABF pro-
ducerede slagtekyllinger vil fortsætte med at stige, og 
jeg ser en masse potentiale i at bruge fytogener som 
en del af denne strategi, i kombination med andre 

ikke-antibiotiske værktøjer" sagde Schwartz. Han 
bemærkede også, at coccidiose og klostridiale syg-
domme er den primære sygdomsudfordring for ABF 
slagtekyllinger. En udfordring som den amerikanske 
husdyrsektor kan beskæftige sig med i en fremtidig 
ABF husdyrproduktion. "Jeg er overbevist om, at 
ABF produktionsteknologien vil blive forbedret gen-
nem udvikling af metoder til reduktion af stress og 
sygdomme" konkluderede Schwartz. Konferencen 
tiltrak 350 deltagere. Omkring 100 mere end den sid-
ste udgave på Kreta i 2009. Delacon har hovedkontor 
i Steyregg, Østrig og eksporterer sine produkter til 
mere end 30 lande. Produktionsanlægget i Østrig er 
blevet yderligere udvidet i 2013 og har tredoblet pro-
duktionskapaciteten.
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Langsomtvoksende kylling udviklet til det britiske 
fjerkræmarked
En ny langsomtvoksende kyllingerace rettet mod 
markedet for økologiske og frilandskyllinger, er ble-
vet lanceret i Storbritannien af avlsselskabet Aviagen.

The Rowan Ranger har været tilgængelig i Holland 
siden juli 2013 under Beter Leven (Bedre Liv) kvali-
tetssikringsordningen, og nu er det også blevet vurde-
ret af Royal Society for the Prevention of Cruelty to 
Animals (RSPCA) og godkendt til brug under deres 
Freedom Food ordning.

"Rowan Ranger er blevet udviklet som svar på 
markedets efterspørgsel for langsommere voksende 
alternativer i hele Europa" skriver de i en erklæring. 
"Den henvender sig til producenter af frilands-, lang-
somtvoksende og økologiske kyllinger, og afstam-
ningen tilbyder fremragende kødudbytte og foder-
forbrug."

Aviagen har arbejdet med slagterier, landmænd og 
øvrige interessenter på at udvikle afstamningen.

I henhold til aftalen med RSPCA har Aviagen også 
forpligtet sig til fortsatte forbedringer af velfærden i 
Rowan Ranger, og regelmæssige møder mellem de to 
parter skal sikre løbende forbedringer af nogle speci-
fikke velfærdstræk.

Aviagen lancere produktet fra begyndelsen af 2014 
til kunder, der er interesseret i at få noget direk-te 
erfaring med Rowan Ranger.

"Med øget efterspørgsel fra hele Europa for lang-
sommere voksende racer har Rowan Ranger været en 
del af vores avlsprogram i nogen tid" sagde Aviagens 
direktør Graeme Dear.

Marc Cooper, kyllingevelfærdsforsker hos 
RSPCA, sagde, at udviklingen gav Freedom Food 
producenterne et valg. "Vi håber at se denne race 
bredt accepteret af branchen."
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Manglende effektivitet skader fjerkræproduk-
tionen i Hviderusland
Fjerkræproduktion i Hviderusland faldt med 20 % i 
februar 2014, viser data, der for nylig blev rapporte-
ret af det nationale statistiske kontor.

I januar 2014 producerede Hviderusland 21.200 
tons fjerkrækød, mens tallet i februar kun var 16.000 
tons. Eksperter i landets landbrugsministerium påpe-
gede dog, at i forhold til udgangen af fe-bruar 2013 
var fjerkræproduktion i februar 2014 steget med 3,8 
% eller 600 tons.

Nye undersøgelser viser, at produktion af fjer-
krækød, som hovedsagelig er statsejet, er præget 
af et lavt niveau af effektivitet og lav rentabilitet. 
Landet overvejer i øjeblikket en reformationen i 
branchen, men det er stadig uklart, hvordan dette 
vil ske.

Det er også bemærkelsesværdigt, at Hviderusland 
i løbet af de seneste tre år, fortsat er i førersædet 
med hensyn til stigende priser på fjerkræ af alle de 
gamle lande i Sovjetunionen. Markedsprisen for alle 
typer af råvarer, herunder fjerkrækød og æg, er fast-
sat af regeringen. Sidste gang Økonomiministeriet 
i Hviderusland hævede de marginale kostpriser for 
fjerkræ med 10 % var i starten af 2014.
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Massenedslagning igangsat som følge af udbrud 
af fugleinfluenza i Japan
Japan vil slå 112.000 kyllinger ned, efter embeds-
mænd bekræftede tilstedeværelsen af fugleinflu-
enza på en kyllingefarm i den sydlige del af landet. 
Dette er den første bekræftede forekomst fugleinflu-
enza i Japan i tre år.

DNA-test bekræftede H5 virusstammen på en 
gård i Kumamoto Prefecture, der havde 56.000 
fugle, efter at dens ejer rapporterede om pludselige 
dødsfald blandt hans fjerkræ, sagde landbrugsmini-
ste-riet i en erklæring.

Embedsmænd har også bestilt aflivning af yderli-
gere 56.000 fugle på en separat gård drevet af sam-
me ejer, da den behandles som værende i risikogrup-
pen for mulige infektioner, sagde ministeriet.

Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga holdt et 
møde med udvalgte ministre, herunder landbrugs-
minister Yoshimasa Hayashi, for at drøfte udbruddet. 
"Regeringen vil tage grundige foranstaltninger til 
at forebygge større infektioner" fortalte Suga efter 
mødet.

Ministeriet har dog været ude med advarsler til 
landmænd om infektionsrisici med henvisning til 
den fortsatte spredning af sygdommen i Asien, her-
under i nabolandet Sydkorea.

Flytning af kyllinger fra de to berørte gårde samt 
andre gårde i deres nærmeste omgivelser er blevet 
forbudt af de lokale myndigheder. Rengøring er 
begyndt i områderne omkring de to gårde, og tests vil 
også blive udført på fugle fra andre gårde i området.

Regeringen vil sende et hold af embedsmænd og 
eksperter ud for at identificere årsagen til de nyeste 
infektioner og til at bistå de lokale myndigheder med 
at træffe de nødvendige foranstaltninger.
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Foder øger den amerikanske sojaeksport til EU
Kunder i EU er afhængige af, at de amerikanske soja-
bønneproducenter fastholder en løbende levering af 
sojaskrå. I øjeblikket tegner EU sig for næsten 13 % 
af den samlede amerikanske eksport af sojaskrå.

Og dette niveau er stigende. Selvom amerikanske 
sojabønners markedsandel i EU er faldet i løbet af de 
sidste 30 år, voksede den amerikanske sojaskråeks-
port til Europa i 2013, dels takket være en intensiveret 
indsats fra det amerikanske Soybean Export Council 
(USSEC).

Støttet af soja afgifter arbejder USSEC på at for-
bedre kundernes præference for amerikansk sojaskrå 
ved at hjælpe køberne til at anerkende værdien af  
højere kvalitet og service.

Husdyrbrug er den primære drivkraft for sojaefter-
spørgsel i EU.

"EU’s svine- og fjerkræsektorer gør det til et 
fremragende eksportmarked" siger Scott Singlestad, 
næstformand for United Soybean Board's Meal 
Action Team og landmand fra Waseca, Minnesota. 
"Forsyning af sojaskrå til de europæiske kunder giver 
os en vigtig eksportdestination, der driver efterspørgs-
len efter amerikansk soja og hjælper med at holde den 
amerikanske sojasindustri stærk."

En anden medvirkende faktor i EU-eksporten er de 
brasilianske forsendelsesforsinkelser i løbet af deres 
høstsæson, der begyndte i marts, og som førte til 
øgede forsendelsesomkostninger for de brasilianske 
landmænd og gjorde amerikansk sojaskrå til det mere 
økonomisk overkommelige alternativ. Selv efter disse 
forsendelsesomkostninger blev lempet, havde impor-
tørerne allerede lavet kontrakt på amerikanske soja til 
Spanien, Italien, Frankrig og andre lande.

Singlestad siger, at internationale kunder ikke 
behøver at bekymre sig så meget om det amerikanske 
transportsystem.

"Vores pålidelige infrastruktur og forsendelseska-
pacitet i øjeblikket giver amerikansk soja en logistisk 
fordel" siger han.
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Noter fra IPC-mødet i Istanbul i maj 2014
Omkring 80 deltagere fra 24 lande deltog i 
International Poultry Council’s (IPC) forårs-
møde, som i år blev holdt i Istanbul i Tyrkiet i 
begyndelsen af maj.

Jim Sumner, IPC’s præsident, 
bød velkommen til mødet, og 
der var en specielt velkomst til 
de nye medlemmer. Nye lande-
medlemmer var ANAVIP fra 
Panama og PAN fra Nigeria, nye 
passive medlemmer var Sealed 
Air fra USA og BRF fra Brasilien 
samt Dansk Slagtefjerkræ, der 
var repræsenteret ved Birthe 
Steenberg.

Sait Koca, formand for den 
tyrkiske brancheorganisation, 
bød velkommen til Istanbul og 
sagde, at IPC er den eneste orga-
nisation indenfor fjerkrækød, der 
er accepteret internationalt.

Produktionen er sigende på 
verdensplan og især i Tyrkiet, 
hvor produktionen stiger hurtigt, 
og den nåede 1,9 mio. tons i 2013. Tyrkiet er et mus-
limsk land, så derfor er der ikke noget svinekød, og 
derfor er kyllingekød vigtigt.

Produktionen af slagtekyllinger lever helt op til 
EU’s regler, og i Tyrkiet er produktionen organiseret 
i vertikale integrationer, og både forbruget og eks-
porten er stigende.

Hvert andet år afholder de en international fjer-
krækonference – sidste år med 900 delegerede og i 
alt 1.500 deltagere inkl. familie.

Sait Koca benyttede lejligheden til at invitere til 
næste års møde i april i Antalya.

De bruger vandbad bedøvelse, og praksis svinger 
fra firma til firma, og de har halal-standarder på alle 
områder fra produktion, slagtning opskæring mm.

De har kun en lille eksport til Saudi Arabien, der 
kræver små kyllinger, og dem producerer de ikke 
mange af. 

Gennemsnitsvægten ved slagtning er på omkring 
2.400 g, og kunderne i Saudi Arabien kræver kyl-
linger på 1.900 g max.

I Tyrkiet blev vækstfremmer forbudt i 2006, 
antibiotika bruges terapeutisk efter samme regler 
som i EU. De har et nationalt program for restkon-
centrationer.

Hakan Ozturk fra Tyrkiets landbrugsministe-
rium fortalte, at fjerkrækød var blevet en af de 
vigtigste eksportvarer i Tyrkiet med 1,9 mio. tons i 

2013, og man forventer 2,0 mio. 
tons i 2014.

I 2013 blev der eksporteret 
229.492 tons kyllingekød til Irak 
og golfstaterne, og de tyrkiske 
virksomheder eksporterer også 
kyllingefødder til Kina via Hong 
Kong.

Forbruget pr indbygger i 
Tyrkiet lå på 19,6 kg i 2013, og man forventer at nå 
20,0 kg i 2014.

I Tyrkiet er det forbudt at sælge blandinger af kyl-
lingekød og rødt kød, ligesom man ikke må sælge 
maskinsepareret kød og marineret kød – hverken 
neutralmarineret (tilsat vand eller saltvand) eller 
marineret med krydderier. 

Fjerkrækød må kun sælges pakket ind, så der er 
ingen markeder med levende fjerkræ.

Reglerne er harmoniseret med reglerne i EU, og 
28 ud af 49 slagterier/fabrikker er blevet godkendt.

16 slagterier godkendt til eksport til Saudi 
Arabien, men de kræver små kyllinger, og dem har 
de ikke mange af.

I Tyrkiet bruger de kødbenmel i produktionen, 
men kunderne i Saudi Arabien kræver, at de kyllin-
ger, som de importerer, er fodret uden.

Tyrkiet har samme antibiotika praksis som resten 
af verden, og der er ikke fundet nogen restkoncen-
trationer over grænseværdierne.

Kyllingerne bedøves i vandbad inden slagtning, 
men de skal kunne vågne op i løbet af 15 sekunder i 
henhold til halal-reglerne.

Salmonellareglerne er også harmoniseret med 
EU.

Der har været kørt en propagandakampagne 
mod branchen, hvor det hævdes, at der bruges 
væksthormoner i produktionen, hvilket ikke pas-
ser. Ministeriet kører nu en kampagne på TV for at 
tilbagevise dette.

Det seneste udbrud af fugleinfluenza i kommer-
cielle flokke i Tyrkiet var i 2005, hvor 10.000 dyr 
blev slået ned. 

I 2006 var der udbrud af fugleinfluenza i vilde 
fugle i 48 provinsers, og igen i både 2007 0g 2008 
var der flere udbrud i vilde fugle, men siden 2008 
har der ikke været noget udbrud.

Hakan Ozturk mente, at grunden til, at der ikke 
havde været nye udbrud i kommercielle flokke, var, 
at biosikkerheden var blevet kraftigt forbedret.

Alejandro Thiermann, OIE, fortalte, at OIE har 
udvidet sit virkeområde til dyrevelfærd og fødeva-
resikkerhed.

Alejandro Thiermann sagde, at der er stor forskel 
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på håndteringen af lavpatogen 
fugleinfluenza (LPAI) og høj-
patogen fugleinfluenza (HPAI). 
Han gjorde det også helt klart, at 
det er vigtigt at overvåge vilde 
fugle, men han mente ikke, der 
bør ikke være handelsrestriktio-
ner overfor de lande, der rap-
porterer det. 

Ud fra deres hidtidige erfaringer mente han, at det 
er svært/umuligt at udrydde LPAI (og måske også 
HPAI) i baggårds- og hobbyflokke.

I OIE blev der sidste år vedtaget et kapitel om 
slagtekyllingeproduktion, men det kan ændres, og 
normalt bliver sådanne kapitler ændret jævnligt.

Alejandro Thiermann sagde, at i mange lande 
bliver de nationale veterinære myndigheder svagere 
og har færre ansatte end tidligere, og han opfordrede 
kraftigt til et samarbejde mellem de nationale myn-
digheder og branchen.

Alejandro Thiermann opfordrede også til, at der 
blev lavet kompartmenteringer i fredstider, og at få 
dem anerkendt af de vigtigste samarbejdspartnere, 
og at en uafhængig auditering af programmet sættes 
i stedet for kontrol af den enkelte farm eller fabrik.
Alejandro Thiermann sluttede med at konstatere, 
at mange lande kræver sygdomsfrihed i stedet for 
de sikre handelsanbefalinger, som OIE anbefaler, 
og derfor bliver mange dyr slået ned unødigt, fordi 
offentligheden ikke har villet 
acceptere OIE’s regler.

David Huang præsentrede på 
vegne af Jinyou Wang fra Kina 
et forslag om, at man navngav 
fugleinfluenza på en ny måde, så 
fjerkræbranchen ikke blev ramt 
igen og igen.
Han begrundede forslaget med, 
at den kinesiske fjerkræbranche 
har været hårdt ramt flere gange, 
for når der er udbrud af fuglein-
fluenza, så stopper de kinesiske 
forbrugere med at købe fjerkræ-
produkter. 

Andrew Large fra 
Storbritannien anbefalede, at 
man i stedet var mere åbne om 
det, fordi en ændret navngivning 
kunne udlægges som en strategi 
fra branchen om at skjule noget 
væmmeligt.

Christophe Gottar, Sealed 
Air, fortalte om nye innovationer 
indenfor pakning af fødevarer, 
som øger fødevaresikkerheden 
og opbygger brands.

Fjerkrækød er et af de bil-

ligste proteiner worldwide, og 
der er ingen kulturelle begræns-
ninger.
Der bliver flere og flere store 
aktører og/eller integrationer i 
branchen.
Christophe Gottar sagde, at de 
leverer målbare forretningsmæs-
sige resultater for deres samar-
bejdspartnere ved at fokusere på 4 værdi drivere til 
målrettet innovation, så de sammen kan få del i den 
værdi, der skabes begyndende med fødevaresikker-
hed over effektivitet og øget holdbarhed til skabelse 
af gode brands.
Jo mindre en andel af indtjeningen, der bruges på 
mad, jo vigtigere bliver øget holdbarhed og brands.

Figur 1: Andelen af husholdningernes indkomst, der bruges på 
fødevarer, og prioriteringen af innovationer.

Christophe Gottar fortalte om forskellige indpaknin-
ger, fra simpel film over pakket i bakker til vacuum-
pakket og endelig indpakket i materiale, der kan sæt-
tes direkte i ovnen – også i mikroovnen, samt om de 
forskellige muligheder for information på pakkerne. 
Sealed Air har et patent på vej vedrørende en pak-
keløsning med behandlet film, der reducerer antallet 
af zoonotiske bakterier.

Figur 2: Resultater af en ny biocidbehandlet film. Pakkerne med 
kød have stået i 24 timer ved 35º C.

Jerry Moye, adm. direktør for 
Cobb. orienterede om deres pro-
jekt med kompartmentering i 
Brasilien. Det er et fælles projekt 
mellem Cobb, brancheorganisa-
tionen ABPA og myndighederne.
Jerry Moye fortalte, at det er 
noget forskellig fra Aviagen’s 
system i Storbritannien med bl.a. 
flere kontroller. ➝
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Jerry Moye forudsagde, at avlsselskaberne indenfor 
kylling om nogle få år nok vil have lavet kompart-
mentering af alle deres avlsoperationer. 

Adriaan Westrate , 
Rabobank, fortalte om den aktu-
elle økonomi i slagtekyllinge-
branchen og om forventningerne 
til fremtiden.

Rabobank har over 70 analy-
tikere indenfor landbrugssekto-
ren over hele verden, og heraf 
arbejder 8 alene med fjerkræ, 
og Rabobank vil etablere sig i Tyrkiet i løbet af de 
kommende måneder.
Der handles fjerkrækød internationalt for 18 mia. $ 
(ca. 98 mia. kr.), og det er 13 % af produktionen, og 
det forventes at stige til 18 %.
Markedet for fjerkrækød er 5-doblet i de sidste 20 
år, og fjerkrækød udgør en stigende del at den totale 
kødproduktion, og denne tendens forventes at fort-
sætte.

Adriaan Westrate fortalte, at skiffergas er en af 
driverne for den amerikanske økonomi, og fordi 
ethanolproduktionen har toppet i USA (især fordi 
bilerne er blevet mere energieffektive), er amerika-
nerne er begyndt at eksportere majs i stor skala igen.
Adriaan Westrate fortalte, at der har været mange 
tilfælde af fugleinfluenza i Kina, også her i starten af 
2014, og det betyder hver gang et fald i forbruget, og 
i Kina følger kyllingeprisen svineprisen.

Figur 3: Det globale marked for kød (i mio. tons)

Figur 4: Antallet af tilfælde af fugleinfluenza af typen H7N9 i 
Kina opgjort på ugebasis fra januar 2013 og maj 2014.

 ➝
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En af broerne over Bosporus-strædet.
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Kyllingebranchen tjente gode penge i USA i 2013, og 
det tegner endnu bedre i 2014, men de har ikke foræl-
dredyrene, så produktionen kan ikke stige meget, som 
de gerne vil.
Situationen i Mexico er ikke så god, som mange tror, og 
priserne i Mexico er kommet tilbage og ligger nu stabilt.
Indtjeningen på slagtekyllingeproduktionen har været 
god i Rusland og i Amerika, mens indtjeningen har 
været under pres i Asien, Afrika og Europa.

Figur 5: Indtjeningen i slagtekyllingeproduktionen i udvalgte lande/
regioner

Adriaan Westrate sluttede med at fortælle, at discount 
vinder markedsandele i Europa, og at ’Køb Britisk’ 
kampagnen virker.

Omer Gorener, fra den tyrki-
ske brancheorganisation, gav en 
status over den tyrkiske produk-
tion.

Befolkningen er på 76,5 mio. 
mennesker, men befolkningstil-
væksten er faldende og lå i 2014 
på 4,0 %. Inflationen lå i 2012 på 
7,4 %.

Tyrkiet producerede 4 mio. tons kyllingekød i 2013 
og forventer det samme i år, og det er en fordobling 
siden 2005.

Figur 6: Produktionen af kyllingekød i Tyrkiet.

Ross havde i 2013 en markedsandel på 87 %, og de 
havde 9,6 forældredyrshøner i Tyrkiet i 2013.

Cobb havde i 2013 en markedsandel på 9 % og 1,0 
mio. forældredyrshøner.

Hubbard havde i 2013 en markedsandel på 4 % og 
0,4 mio. forældredyrshøner. På slagterierne køles 90 % 

af kyllingerne med luft. De må ikke bruge maskinse-
pareret kød i produkter, der sælges i Tyrkiet, så i stedet 
bruge de brystkød til pølser o. lign.

De må gerne producere maskinsepareret kød, hvis 
det bruges til eksport, og det gør de så.

Det er også forbudt at marinere produkterne, så alt 
sælges fersk eller frossent Selvom der er sket en for-
dobling af forbruget af kyllingekød fra 2003 til 2013, så 
har kyllingekød tabt markedsandele til oksekød, og det 
samme har kalkunkød og kød fra andet fjerkræ.

Figur 7: Det totale kødforbrug i Tyrkiet i 2003 og 2013.

Omer Gorener

Figur 8: 4 ferske brystfileter uden skind til 12,45 TL (ca. 32,30 
kr.) pr kg.
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Robin Horell fra Canada fortalte, 
at en del canadiske forbrugere tror, 
at man bruger væksthormoner og 
steroider i kyllingeproduktionen. 
En gruppe canadiske kyllingepro-
ducenter er derfor gået sammen 
med en filminstruktør for at lave 
en trailer biograferne, hvor disse 
urigtige påstande tilbagevises på en 
humoristisk måde.
Robin Horell vise nogle klip fra de første optagelser, 
som i hvert fald skabte sammenhold og humør blandt de 
deltagende slagtekyllingeproducenter.

Marillia Ramos fra Brasilien 
fortalte, at de har dannet en ny orga-
nisation i Brasilien, Associacao 
Brasileira de Proteina Animal, 
ABPA, der har 132 medlemsvirk-
somheder indenfor svine- og kyl-
lingekød, men der er også plads til 
oksekød, hvis den branche ønsker 
at være med.

Den brasilianske slagtekyllingeproduktion havde i 
2012 en værdi af 51,5 mia. RS (ca. 126,5 mia. kr.), og 

der var 3,56 mio. ansatte i hele kæden. Der blev i 2012 
eksporteret kyllingekød for 8,5 mia. $ (ca. 46,5 mia. kr.)

Produktionen er steget næsten 70 % siden 2003, men 
den har de seneste år stabiliseret sig på omkring 12,5 
mio. tons.

 Det gennemsnitlige forbrug af kyllingekød ligger 
nu på 41,8 kg pr person.

En undersøgelse foretaget i 2011 viste, at der blev 
serveret kylling i 100 % af de husholdninger, men 72 % 
af forbrugerne troede, at kyllingerne blev produceret ved 
hjælp af hormoner. 

En del brasilianske læger har også ofte sagt, at små 
børn ikke burde spise kylling, fordi der var hormoner i 
kødet. 

ANPA har nu taget fat på problemet og fået folk ude-
fra til i nogle videoer at forklare, at det ikke er tilfældet. 
Disse videoer ligger på ABPA’s hjemmeside.

Sol Motseppe fra Sydafrika, 
fortalte om slagtekyllingeproduk-
tionen i Sydafrika, hvor forbruget 
nu ligger på omkring 38 kg pr 
indbygger om året.
Importen dækker 19 % af forbru-
get, og heraf udgør 8 procentpoint 
maskinsepareret kød.

Kyllingerne slagtes ved 1,8 kg 
levende vægt, og 87 % sælges frossent og 13 % fersk. I 
Sydafrika har man nu fået regler om, at de kun må bruge 
op til 15 % marinade.

Afslutning
På IPC-mødet var der også et 
gensyn med Jan Klarskov 
Henriksen, der som adm. direk-
tør i Aviagen Broiler deltager i 
møderne både for at høre nyt og 
ikke mindst for at få kontakt med 
firmaets kunder.

jnlMarillia Ramos

Sol Motseppe

Jan Klarskov Henriksen

Figur 9: 2 ferske bagkvarter til 7,88 TL (ca. 20,45 kr.) pr kg.

Robin Horell

Figur 10: Produktion, indenlandsk forbrug og eksport af brasiliansk 
kyllingekød.
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I Holland steg forbruget af æg i 2013

Productshappen Pluimvee en Eieren (PVE) har for 
nyligt offentliggjort de foreløbige tal for 2013, og de 
viser, at forbruget af æg i Holland i 2013 lå på 195 
æg pr indbygger, hvilket var 3 æg mere end i 2012. 
Tendensen til stigende forbrug af æg således fortsat.
Det hollandske forbrug nåede i 2013 op på 3,4 mia. 
æg, hvilket var 1,8 % højere end forbruget i 2012. 
Ægproduktionen var i 2013 på 10,4 mia. æg, hvilket 
var 2,2 % mere end i 2012. 

Alle tiders rekordproduktion var i 2011, og den lå 
på 10,5 mia. æg. 

Selvforsyningsgraden på æg lå på 308 % i 2013, 
og det var 1 procentpoint mere end i 2012.

Importen faldt
Ifølge PVE blev der i 2013 importeret i alt 2,49 mia. 
æg til Holland. Det var 3,2 % mindre end i 2012. 
80 % af importen var konsumæg.

I 2013 blev der eksporteret 9,52 mia. æg mod 9,44 
mia. i 2012, altså en stigning på 0,8 %. 
69 % af eksporten var konsumæg.

Færre bedrifter og flere høner
I midten af 2013 blev der produceret æg på 893 
bedrifter i Holland, i 2012 var der ifølge PVE 
ægproduktion på 933 bedrifter. Det gennemsnitlige 
antal høner var i 2013 på omkring 33 mio. eller mere 
end 3,4 mio. høner mere end i 2012.

Skrabeæg dominerer
Skrabeægsproduktionen dominerer med 64 % af 
hønsene i 2013, hvilket var et procentpoint mere 
end i 2012. Andelen af   høner i frilandsproduktion 
steg med et procentpoint til 16 %, mens andelen af 
burhøner faldt med 3 procentpoint til 15 %.

5 % af hønsene var økologiske, hvilket var uæn-
dret i forhold til 2012.

 DGS / jnl

Mio. stk. 2010 2011 2012 2013
Produktion 10.170 10.520 10.180 10.400
Eksport 9.943 9.828 9.435 9.515
Import 2.923 2.552 2.572 2.490
Nettoforbrug 3.048 3.139 3.215 3.271
Forbrug pr indbygger (stk.) 185 188 192 195

Selvforsyningsgrad (%) 323 324 307 308

Stegt kylling topper i australsk fjerkræ
meningsmåling
En undersøgelse fra Australian Chicken Meat 
Federation (ACMF) viser, at blandt de forskellige 
kyllingeretter, der tilberedes hjemme, foretrækker 
australiere hel stegt kylling, der fik 61 % af forbru-
gernes stemmer. Resten af top fem udgøres af: sam-
menkogt ret med kylling (51 %), kyllingeschnitzel 
(44 %), kylling i karry (40 %) og kyllingesandwich 
/ -wrap (39 %). Kylling er et centralt element i den 
australske kost, og den nyeste forskning viser, at 94 
% af befolkningen spiser kylling, og en tredjedel af 
de australiere, der spiser kylling, gør det mindst tre 
gange om ugen.

Dr. Joanna McMillan, ernæringsforsker og akkre-
diteret praktiserende diætist, siger om den nye under-

søgelse: "Det er dejligt at se den klassiske helstegte 
kylling forbliver en fast favorit, men det er også 
interessant at se den blanding af retter, der nydes, 
såvel som de præferencer, der afspejler vores livsstil, 
alder og køn."

Undersøgelsen fremhævede også, at stegt kylling 
især er populær blandt ældre australiere, mens dem 
under 35 år er mere tilbøjelige til at vælge sam-
menkogt ret med kylling, som deres favoritmåltid. 
Præferencer mellem mænd og kvinder var også tyde-
lige, hvor mænd er mere tilbøjelige til at vælge en 
hjemmelavet kyllingeburger over en kyllingesalat.

Når det kommer til stykker af stegt kylling, er 
brystkød klar favorit (46 %) foran overlår (20 %) 
efterfulgt af underlår (18 %).

ACMF / jnl
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Nye muligheder for små slagterier i flere
amerikanske stater
Indiana er den seneste blandt en håndfuld af stater, 
der tager skridt i retning af at give nye mulig-heder 
for små virksomheder, der forarbejder kød, har US 
Department of Agriculture’s (USDA) Food Safety 
and Inspection Service (FSIS) offentliggjort.

Indiana har tilsluttet sig USDA’s Cooperative 
Interstate Shipment Program, som giver udvalgte 
små og meget små statsligt inspicerede slagterier 
mulighed for at sende kød- og fjerkræprodukter, 
der bærer et officielt USDA inspektionsmærke, på 
tværs af delstaterne. Disse bestræbelser er en del af 
USDA’s engagement i Amerikas små og mellem-
store landmænd.

Indiana tilslutter sig Ohio, North Dakota og 
Wisconsin i det frivillige forsendelsesprogram, der 
er designet til at udvide markedsmulighederne for 
Amerikas små kød- og fjerkræproducenter samt for-
arbejdningsvirksomheder, styrke statslige og lokale 
økonomier, og øge forbrugernes adgang til sikre, 
lokalt producerede fødevarer.

"Programmet spiller en vigtig rolle i at udvide 
mulighederne for de lokale producenter og små 
virksomheder, og samtidig sikrer det, at en robust 
kontrolordning for fødevaresikkerhed opretholdes 
for at beskytte forbrugerne" siger Brian Ronholm, 
fungerende viceminister for Fødevaresikkerhed hos 
USDA.

Statsligt inspicerede virksomheder, der er udvalgt 
til at deltage i programmet, er forpligtet til at 
overholde føderale standarder i henhold til loven 
om Federal Meat Inspection (FMIA) og Poultry 
Products Inspection Act (PPIA). Slagterier og 
fabrikker modtager inspektion fra statsligt inspek-
tionspersonale, der er trænet i kravene i FMIA og 
PPIA. Virksomhederne får derefter lov til at sælge 
og sende deres produkter uden for deres hjemstater.

Cooperative Interstate Shipment Program blev 
etableret efter vedtagelsen af Farm Bill 2008. I 2011 
færdiggjorde USDA reglerne om at tillade statsan-
satte at administrere føderale regler og bruge USDA 
inspektionsmærket på udvalgte virksomheder. Forud 
for indførelsen af programmet, havde statsinspice-
rede virksomhederne ikke har mulighed for at sælge 
produkter uden for deres stat.

World Poultry / jnl / mst

Merck AH annoncerer vaccine til bekæmpelse af 
infektiøs bronchitis virus (IBV)
Merck Animal Health har Meddelt, at MILDVAC-
MA5 nu er tilgængelig. Det er en vaccine mod infek-

tiøs bronchitis virus (IBV) af Massachusetts-typen, 
den mest udbredte IBV serotype på verdensplan, og 
en, der koster den amerikanske fjerkræbranche mil-
lioner af dollars i tab i indtægter hvert år.

IBV angriber ikke kun luftvejene men også 
den urogenitale tragt og kan spredes til forskel-
lige organer i hele kyllingen. Infektionen forårsager 
oprindeligt respiratoriske sygdomme i de påvirkede 
fugle og påvirker også ægproduktionen i æglæggere 
og forældredyr. Kontrol opnås bedst ved forbedret 
biosikkerhed og vaccination.

I modsætning til andre vacciner, viser forsk-
ningsresultater, at MILDVAC-MA5 kan levere bred 
dækning på tværs af flere IBV-stammer og beskyt-
telse mod ciliostasis. "Helt konkret har MILDVAC-
MA5 givet mere end 88 % beskyttelse mod Mass41 
målt ved ciliostasis testen. Når den kombineres 
med Delaware-type 072 stammen fundet i Shor-
Bron-D, giver vaccinen beskyttelse mod ciliostasis, 
når slagtekyllinger blev udsat for Ark/ArkDPI/81, 
GA11 eller GA98" siger Mark Jackwood, afdelings-
leder hos Poultry Diagnostic and Research Center, 
University of Georgia.

Desuden har MILDVAC-MA5 minimal indvirk-
ning på fuglen, fordi den indeholder en homogen 
virus, hvilket reducerer biologisk variation og hjæl-
per med at sikre, at vaccinen fungerer som forventet 
i den virkelige verdens omgivelser. MILDVAC-
MA5 kan gives ved grov spray ved daggamle kyllin-
ger eller ældre, eller i drikkevandet ved 2 uger eller 
ældre. Den kan også gives til daggamle kyllinger 
med Delaware-type 072 stammen (f.eks. Shor -Bron 
-D). Hvis det er nødvendigt for store fugle, kan en 
revaccination anbefales ved 2-ugers alderen.

MILDVAC-MA5 er en del af Protectotype, et 
fjerkrævaccinationsprogram, som tilbyder en gen-
nemprøvet metode til at styre flere stammer af 
infektiøs bronchitis i slagtekyllinger og æglæggende 
høner.

"Protectotype systemet fokuserer på at mak-
simere IB beskyttelsen gennem en kombination 
af individuelle vacciner" siger Charlie Broussard, 
direktør for videnskabelige markedsføringsanlig-
gender hos Merck Animal Health. "Når en fugl får to 
IB-vacciner, kan den få beskyttelse til tre eller flere 
IB serotyper - de to kendte IB serotyper og nyligt 
tilpassede IB serotyper, for hvilke, der ikke er nogen 
eksisterende vaccine. Denne multibeskyttelse hjæl-
per med at sikre sundere flokke med bedre resultater, 
øget ensartethed og forbedret tilvækst og foderfor-
brug, og det giver altr sammen et bedre resultat."

World Poultry / jnl / mst
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Ukrainske Avangardco rapporterer om overskud 
trods politisk uro
Avangardco, den største producent af skalæg og 
ægprodukter i Ukraine og den største producent i 
Eurasien, har rapporteret om en år-til-år stigning i 
indtjeningen på 3 % til 266,7 mio. dollars (knap 1,5 
mia. kr.) i sin årsrapport for 2013.

"2013 var endnu et godt år for Avangardco" sagde 
Irina Marchenko, adm. direktør i Avangardco. "I løbet 
af året har virksomheden produceret mere end 7 mia. 
æg og omkring 23.000 ton tørrede ægprodukter, og 
dermed fastslået sin position som den største produ-
cent af skalæg og tørrede ægprodukter i Ukraine og 
Eurasien. Ved udgangen af året, havde Avangardco 
øget omsætningen med 5 % til 661 mio. dollars (3,6 
mia. kr.). Årets overskud steg med 4 % til 238 mio. 
dollars (1,3 mia. kr.) EBITDA steg med 45,6 %.

"I 2013 har virksomheden med succes afsluttet 
opførelsen af to fjerkræ komplekser til ægproduktion; 
”Avis” og ”Chornobaivske” med en kapacitet på mere 
end 11 mio. æglæggende høner. Som et resultat er 
selskabets ægproduktionskapacitet steget til 8,6 mia. 
stk. Selskabet har på de nye komplekser installeret de 
mest avancerede teknologier og produktionsudstyr 
fra de førende leverandører, det forventes at resultere 
i forbedret effektivitet og reducerede produktionsom-
kostningerne.

"I den rapporterede periode har Avangardco øget 
mængden af forarbejdede skalæg med 73 % år-til-år 
til 1,864 mia. stk. Den betydelige vækst i volumen 
i produktionen skyldtes den vellykkede afslutning 
af den første fase af kapacitetsudvidelsen fra 3 mio. 
til 6 mio. æg om dagen på fabrikken ”Imperovo 
Foods”. Vi planlægger at øge forarbejdningskapacite-
ten yderligere op til 10 mio. æg om dagen for bedre 
at opfylde den voksende efterspørgsel efter ægpro-
dukter, grundet stigningen i fødevareproduktionen på 
verdensplan.

"Siden lanceringen af selskabet for mere end ti år 
siden, har Avangardco udviklet en stor kundebase. Vi 
sælger vores produkter i hele Ukraine, og eksporterer 
derudover til 33 lande i Mellemøsten, Afrika, Asien 
og i det tidligere Sovjetunionen. I 2013 fortsatte virk-
somheden med aktivt at udvikle voes eksportsalg, der 
i 2013 tegnede sig for 29 % af de samlede indtægter i 
forhold til 20 % i 2012. I løbet af året eksporterede vi 
næsten æg og ægprodukter svarende til 1,9 mia. stk..

"Vores finansielle resultater for 2013 tjener som 
bevis for succes for virksomhedens udviklingsstra-
tegi. Vi har afsluttet opførelsen af vores store inve-
steringsprojekter. Virksomheden er den største produ-
cent af skalæg og tørrede ægprodukter i Ukraine og 
Eurasien, ligesom vi har udviklet et bredt netværk til 
afsætning på tværs af vores vigtigste markeder, mens 

vi leverer konsekvent stærke finansielle resultater".
Avangardco vil fortsat nøje overvåge den politi-

ske situation i landet, som er blevet forværret siden 
begyndelsen af 2014 og beroliger alle sine interessen-
ter med, at alle virksomhedens produktionsfaciliteter 
fungerer som normalt.

I 2014 forventer selskabet en stabil efterspørgsel 
efter æg i Ukraine og en stigende efterspørgsel efter 
æg og ægprodukter på de globale markeder. Selskabet 
forventer en moderat vækst i priserne på skalæg og 
ægprodukter i løbet af året.

World Poultry / jnl / mst

Adm. direktør i BEIC udtaler sig om næbtrimning 
og markedet for æg
British Egg Industry Council (BEIC) er "meget, 
meget bekymrede" over, at revisionen i 2015 af reg-
lerne om næbtrimning, med et muligt forbud i 2016, 
vil komme af "alle de forkerte grunde". 

"Vi er meget opsatte på, at hvis der skulle komme 
et forbud, at det så er baseret på sund videnskab. 

"Men politik vil uden tvivl spille en stor rolle i 
det, og vi er meget opsat på at sikre, at vores branche 
og hønernes velfærd ikke bliver meget dårligt stillet" 
siger Mark Williams, adm. direktør for BEIC. 

"På dette tidspunkt mener vi, at vi ikke er klar til 
et forbud mod næbtrimning" tilføjede han. 

Mark Williams sagde også, at EUWEP, det repræ-
sentative organ for den europæiske ægbranche, 
føler, at frihandelsaftaler med tredjelande truer med 
at underbyde markedet for æg i Storbritannien - og 
EU - på grund af lavere produktionsomkostninger, 
hovedsagelig på grund af lavere velfærd.

Farmers Weekly / jnl

Markedet for fjerkrækød ser positivt ud,
siger direktør i 2 Sisters 
Steve Ellis, adm. direktør for fjerkræ i 2 Sisters Food 
Group, siger, at markedet for fjerkrækød ser "opløf-
tende ud" i 2014. 

"Detailhandelskæderne Tesco, Sainsbury, 
Morrisons osv., investerer virkelig i kylling for at 
drive væksten, hvilket er rigtig positivt" sagde han. 

"Vi er nødt til at sikre, at vi har den rigtige forsy-
ningskæde bag til at levere på en bæredygtig måde." 

Ellis tilføjede, at væksten var en "afgørende 
mulighed" for markedet i år. 

Campylobacter er i øjeblikket den største trussel 
mod sektoren for fjerkrækød i henhold til 2 Sisters, 
og han skitserede, hvad firmaet gør i forsøget på at 
opfylde Food Standards Agency mål for reduktion.

Farmers Weekly / jnl
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Lørdagskyllingen skal på skovtur
Økologiske slagtekyllinger skal gå ude i skoven, 
øge indtaget af planter og insekter fra attraktive 
udearealer og friskes op med nye racer, der udvi-
ser en mere naturlig fødesøgningsadfærd. Det er 
nogle af de tiltag, der skal bidrage til en mere 
divers, troværdig og robust økologisk slagtekyl-
lingeproduktion, og som forskere undersøger i 
et nyt projekt med henblik på at øge markeds-
andelen.

Den økologiske slagtekyllingeproduktion trænger til 
en opstrammer – både hvad angår markedsandele, 
dyrevelfærden og andelen af økologi. Det arbejder 
forskere fra Aarhus Universitet med i et nyt projekt 
blandt andet ved at undersøge, om slagtekyllinge-
produktion kan kombineres med produktion af ener-
giafgrøder, træer, eller andre afgrøder, der også kan 
bidrage til kyllingernes næringsstofforsyning.   

”Det er uhensigtsmæssigt, at 
den nuværende økologiske slag-
tekyllingeproduktion har pro-
blemer med dyrevelfærd og er 
afhængig af udenlandsk og kon-
ventionelt producerede protein-
kilder og rugeæg. Der er behov 
for systemer, der i højere grad 
tilgodeser de økologiske prin-
cipper samt forventningen om høj dyrevelfærd og 
positiv miljø- og klimapåvirkning” siger lederen af 
projektet, seniorforsker Sanna Steenfeldt fra Aarhus 
Universitet. 

I projektet vil forskerne rette deres fokus mod 
at udvikle og afprøve nye fodringsstrategier i de 
eksisterende systemer, samt introducere nye racer. 

Det kan både øge dyrenes velfærd og øge andelen 
af økologiske råvarer i danskproduceret slagtekyl-
lingefoder, der tilpasses til de forskellige systemer. 

Forskerne vil også udvikle helt nye systemer, 
hvor nye kyllingetyper integreres i produktionen 
af træ- og energiafgrøder, så der opnås reduceret 
udvaskning af kvælstof, øget oplagring af kulstof, 
en bedre udnyttelse af udearealet og optimal dyre-
velfærd. 

- Hvis der på tværs af de forskellige systemer kan 
skabes konceptfoder baseret på en høj andel af dan-
ske råvarer, og hvis rugeæggene produceres økolo-
gisk i Danmark og dermed kan forsyne sektoren med 
flere genotyper, så kan det give en yderligere vær-
diforøgelse og mere økologi i hele kæden. Det vil 
også kunne give produkter, der kan skabe grundlag 
for lancering af nye brands, siger Sanna Steenfeldt. 

Langsommere vækst og et frit liv 
Et af de bærende elementer i projektet bliver at 
undersøge en kombination af slagtekyllingepro-
duktion med skovbrug eller produktion af andre 
afgrødetyper. Kyllingerne i forsøget vil få lov til at 
gå ude blandt enten energipil, cikorieplanter eller 
quinoaplanter. 

I en anden forsøgsopstilling får slagtekyllingerne 
adgang til traditionelle kløvergræsmarker eller skov-
brynet af en etableret blandet skov. I begge forsøg 
vil der være fokus på påvirkninger af miljøet, den 
totale biomasse produktivitet samt dyrenes adfærd, 
velfærd og ernæring. 

De dyr, der indgår i forsøget, vil også omfatte 
langsomt voksende genotyper af slagtekylling. De er 
mere nøjsomme og bedre til at udnytte mulighederne 

for at supplere kosten med godbidder, 
de selv kan finde i marken eller skoven.   

Det fireårige projekt er bevilget 7,1 
mio. kr. fra Fødevareministeriets Grøn 
Udviklings og Demonstrationsprogram 
(GUDP). Udover Aarhus Universitet, 
som leder projektet, deltager 
Videncentret for Landbrug, Dansk 
Landbrugs Grovvareselskab, Top Æg 
ApS og to økologiske kyllingeprodu-
center. 

Projektet, der hedder MultiChick, 
er et Organic RDD2-projekt, som er 
finansieret af Fødevareministeriet og 
koordineres af Internationalt Center 
for Forskning i Økologisk Jordbrug og 
Fødevaresystemer (ICROFS). 

Aarhus Universitet / jnl

Sanna Steenfeldt

Forskere vil bidrage til øget vækst i den økologiske slagtekyllingeproduktion via 
en revurdering af produktionssystemerne. Foto: Janne Hansen
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Høsten på Krim truet af russisk-ukrainsk konflikt        
Ifølge det russiske landbrugsministerium forventes 
landmænd på den annekterede Krim halvø at miste 
op mod 5 mia. rubler (ca. 750 mio. kr.) som følge af, 
at Ukraine dramatisk har reduceret vandtilførselen 
gennem den nordlige Krim kanal. Landbrugsminister 
Nikolai Fyodorov meddeler, at høsten fra 120.000 
ha landbrugsjord som bliver vandet med vand fra 
kanalen, vil blive helt eller delvist ødelagt. Fyodorov 
tilføjer, at Rusland i hvert fald delvis vil kompensere 
landmændene for tabet. Han meddeler endvidere, at 
halvdelen af de udsatte områder er vinmarker, og 
30.000 ha ud af de 120.000 ha er rismarker. Den 
Nordlige Krim Kanal fragter vandet 400 km fra 
Dnjepr floden i det sydlige Ukraine til Krim, og teg-
ner sig for mere end 80 % af halvøens vandforsyning. 
Krim har meget begrænsede uafhængige vandres-
sourcer. Ukraine reducerede i april vandforsyningen 
i kanalen fra det normale forårsniveau på 90 m³/sek. 
til 7 m³/sek., hvilket er det laveste teknisk mulige 
niveau. Regeringen i Kiev har, i hvad der ligner 
retaliering over for Ruslands forhøjelse af gaspriser 
over for Ukraine, begrundet beslutningen med Krim-
regionens restance med betaling for vandforsynin-
gen, og har ifølge det russiske landbrugsministerium 
afvist et russisk tilbud om forskudsbetaling for vand 
fra Ukraine. Ifølge Fyodorov kan det tage år at sikre 
en stabil vandforsyning til Krim. Aktuelt overvejes 
det at konstruere et vandrør fra Kuban regionen 
i Sydrusland, som tapper vand fra undergrunden 
samt anlæg til afsaltning af havvand fra Sortehavet. 
Landbruget tegner sig for ca. 10 % af økonomien på 
Krim, og tabet af 5 mia. rubler grundet dårlig høst, 
vil reducere regionens landbrugssektor med 30 %. 

Paolo Drostby, statskonsulent i Moskva

Toldunionen (EEC) på randen af handelskonflikt 
som følge af Kasakhstans importforbud på
fjerkrækød fra Rusland og Hviderusland 
Kasakhstan har indført forbud mod import af fjer-
krækød fra EEC-partnerne Rusland og Hviderusland 
som følge af konstatering af store mængder vand og 
spor af salmonella i fjerkræsleverancer fra Rusland 
og Ukraine. Vandindholdet var ifølge rapporten tre-
dobbelt det tilladte indhold. Ifølge Kasakhstans agen-
tur for forbrugerbeskyttelse kommer de pågældende 
produkter fra Smolevichy Broiler i Hviderusland, 
Maikop ptitsekombinat i Rusland og Prioskolye, som 
er en af de største producenter i Rusland. JSC ’Kursk 
Mriya’, Ural Business og Maikop ptitsekombinat har 
endvidere begået overtrædelser i forbindelse med 
mærkningen af produkter, mens der er fundet salmo-

nella i fjerkræskød fra Smolevichy og Prioskolye. 
Producenter i Kasakhstan har beskyldt russiske 
og hviderussiske fjerkræproducenter for uretfærdig 
konkurrence, og at levere fjerkræskød af lav kvalitet. 
Kasakhstans landbrugsminister Gulmira Isayev med-
deler, at de importerede produkter udgør en risiko 
både for forbrugernes sundhed og for lokale produ-
center. Russisk fjerkrækød er gennemsnitsligt 15 % 
billigere end fjerkrækød produceret i Kasakhstan, og 
ifølge Isayev er efterspørgslen efter lokalt fjerkræk-
ød faldet med 30 % det seneste år. Isayev tilføjer, 
at man i Kasakhstan ønsker et konkurrencepræget 
marked, men at man endvidere ønsker en retfærdig 
konkurrence, hvor udenlandske varer står mål med 
de kasakhstanske både i pris og kvalitet. Ifølge eks-
perter kan konflikten få vidtrækkende konsekvenser, 
og kan eventuelt føre til revidering af dele af aftalen 
truffet af medlemmerne af EEC.

Paolo Drostby, statskonsulent i Moskva

Proteinindtag og muskelmasse hos ældre
Et studie fra 2013 har undersøgt 237 ældre menne-
sker (65-92 år), deres proteinindtag og muskelmasse.
Formålet med studiet var at undersøge, om et højere 
proteinindtag end det anbefalede, 0,8 g protein/kg 
kropsvægt, kunne have en positiv effekt på muskel-
massen.

For mænd lå proteinindtaget mellem 0,69 g pro-
tein/ kg kropsvægt som det laveste og 1,27 g protein/
kg kropsvægt som det højeste. For kvinder lå det 
laveste proteinindtag på 0,66 g/kg kropsvægt, mens 
det højeste lå på 1,24 g protein/ kg kropsvægt.

Forskellen i muskelmasse var 2,3 kg når der sam-
menlignes mellem dem der lå højest og dem der lå 
lavest i proteinindtag.

Resultaterne fra studiet viste, at proteinindtaget – 
og ikke det fysiske aktivitetsniveau – har en positiv 
indflydelse på muskelmassen. Dette kan betyde, at et 
højt indtag af protein kan være gavnligt for at opret-
holde muskelmasse hos ældre, som er vigtigt for at 
opretholde et fysisk og sundt helbred.

Et højt proteinindtag har en positiv indflydelse 
på muskelmassen og er med til at opretholde denne.

Æg er rig på protein og kan derfor være en vigtig 
fødevare for ældre i opretholdelsen af muskelmasse.

Anina Kjær
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Salmonella i fjerkræ er en fælles fjende
for både USA og Danmark
Af Michael J. Brown, præsident for National Chicken Council, USA

USA og Danmark er i krig. Ikke mod hinanden, men 
mod en fælles fjende; Salmonella i fjerkræprodukter. 
For nylig har der i de amerikanske medier været 
opmærksomhed omkring Danmarks forsøg på 
at udrydde salmonella i deres fjerkræprodukter. 
Ligesom Danmark anerkender den amerikanske fjer-
kræbranche og den føderale regering, at Salmonella 
er et meget alvorligt problem, og vi bruger de nyeste 
forskningsresultater, data og teknologier der er til-
gængelige, for at beskytte folkesundheden.

Ligesom Danmark fører den amerikanske fjer-
kræbranche og de føderale myndigheder krig mod 
Salmonellaen på flere fronter ved at have en samlet 
front, der kæmper for fødevaresikkerhed og angriber 

salmonella i avlsflokke, fjerkræbesætninger, kyllin-
gefoder og forarbejdningsanlæg. 

Der er mange kamptaktikker i de forskellige 
lande til at føre vores respektive krige mod salmo-
nella på; herunder vaccinationsprogrammer, fodring 
med probiotika, varmebehandling af foder, biosik-
kerhedsforanstaltninger og kontrol med gnavere og 
insekter på gårdene.

Men der er også forskellige udfordringer her 
i USA og i Danmark. En vigtig pointe er, at 
ikke alle Salmonellabakterier er sygdomsfremkal-
dende hos mennesker, og metoderne til måling 
af Salmonellaforekomsten kan ikke regnes som 
ækvivalente landene imellem.

Danmark, der omtrent er på størrelse med staten 
Maryland, producerer og forarbejder omkring 100 
mio. kyllinger om året. I USA, producerer og for-
arbejder staten Georgia 100 mio. kyllinger på cirka 
20 dage.

Så mens vi kæmper mod den samme fjende, 
kæmper vi imod hære af forskel-
lige størrelser. Her kæmper vi mod 
en potentiel Salmonella infekti-
on i omkring 8,6 mia. kyllinger; 
Danmark kæmper mod potentiel 
Salmonella infektion i omkring 100 
mio. kyllinger.

Vi producerer også mad til 308 
mio. flere mennesker.

Det er et perspektiv, ikke en 
undskyldning.

En anden forskel er, at vi ikke 
destruerer milliarder af levende 
kyllinger, fordi de måske er infi-
ceret med Salmonella, en naturligt 
forekommende mikroorganisme, 
der er uløseligt forbundet med 
fugle. Hvad der vil få Salmonella 
til at forsvinde er videnskab, forsk-
ning og at bryde kæden i alle faser 
af produktionen fra opdrætterens 
gård til forarbejdningsanlægget.

Amerikanske kyllingevirksom-
heder erkender, at konstant agtpå-
givenhed og løbende forbedringer i 
fødevaresikkerheden er et krav for 
at drive forretning. Risikoen ved at 

Michael J. Brown
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yde mindre er for stor for forbrugerne og virksom-
hedens omdømme. Hvert selskab har strenge føde-
varesikkerheds- og kvalitetssikringsprogrammer, der 
supplerer den føderale regerings inspektioner.

Det hele starter allerede før ægget. Sunde avls-
flokke fører til sunde kyllinger. Der træffes foran-
staltninger til at forebygge, at sygdommen videre-
føres fra høne til kylling og for at sikre, at naturlige 
antistoffer, som hjælper med at holde fuglene sunde, 
gives videre. På rugeriet sikrer strenge sanitære 
foranstaltninger og passende vaccinationer, at kyl-
lingerne får en sund start på livet.

Amerikanske kyllingeproducenter fokuserer 
kraftigt på en yderligere reduktion af Salmonella 
på forarbejdningsanlæggene ved hjælp af sikre 
og effektive indsatser ved kritiske kontrolpunkter. 
På anlæg, der forarbejder hele kyllinger, kræ-
ver USDA’s Food Safety and Inspection Service 
(FSIS), at fjerkrævirksomheder skal opfylde nogle 
Salmonella-standarder som et middel til at efter-
prøve, om produktionssystemerne er effektive til at 
kontrollere enhver forurening. FSIS inspektionsper-
sonale udfører Salmonella-tests i fjerkrævirksom-
heder for at kontrollerer overholdelsen Salmonella-
standarderne.

Siden 1996 har kød- og fjerkræslagteri-
er produceret efter Hazard Analysis and Critical 
Control Points (HACCP)-planer, som har givet en 
videnskabelig metode til at identificere og fore-
bygge farer for fødevaresikkerheden og styring 
af risikoen, således at målrettede indsatser kan 
træffes for at mindske eller fjerne disse risici. 
Kyllingeforarbejdningsfaciliteter bruger en række 
forskellige interventionsstrategier på deres kritiske 
kontrolpunkter, der omfatter anvendelse af FDA-
godkendte organiske opløsnings- og skyllemidler, 
der dræber eller reducerer væksten af potentielle 
fødevarebårne patogener, biosikkerhedsforanstalt-
ninger, nultolerance over for synlige fækale for-
ureninger, procedurer for at sikre, at slagtekrop-
pene er ordentligt kølet, og strenge sanitære for-
anstaltninger, bare for at nævne et par stykker. 
Derefter udføres der mikrobiologiske tests for pato-
gener, herunder Salmonella og Campylobacter, af 
virksomheder og føderale laboratorier. Disse test 
tages for at sikre, at fødevaresikkerhedssystemer 
såsom HACCP fungerer korrekt, og de   verificerer 
overholdelsen af de føderale Salmonellastandarder.
Disse data fortæller os, at vi gør fremskridt: Fra 
2001 til 2010 - den seneste 10-årige periode, hvor 
der foreligger data fra, er udbrud relateret til E. coli, 
salmonella og andre patogener faldet med mere end 
40 %. I de seneste fem år er Salmonella på hele 
kyllinger faldt med 55 %. Ifølge den seneste FSIS 
Quarterly Progress Report (1. juli - 30. september 
2013) blev 0,7 % af kyllingekroppe i store anlæg 
testet positive for Salmonella - en brøkdel af kravet 

i FSIS’ standard på 7,5 %.
Forekomsten af   salmonellose hos mennesker 

(fra alle kilder) i USA i 2012 var 16,42 tilfæl-
de per 100.000 mennesker. Danmark lå forekom-
sten på 21,4 tilfælde per 100.000 i samme år. 
Uanset om du er i København eller Columbus er 
sikker håndtering og tilberedning af fjerkræ til 
165o F (74o C) det, der helt udrydder Salmonella. 
Da amerikanerne spiser 160 mio. portioner med 
kylling hver dag, må langt størstedelen af for-
brugerne håndtere madlavning med kylling 
ordenligt, og de har derved en sikker oplevelse. 
Men vi ønsker, at oplevelsen skal være sikker hver 
eneste gang, hvilket er grunden til, at kyllinge-
branchen konstant søger at komme med løbende 
forbedringer for at gøre vores produkter endnu 
sikrere.

For eksempel ved vi, at de fleste forbrugere spiser 
kyllingeudskæringer snarere end hele kyllinger. 

Vi prøver kollektivt og uden konkurrence at 
udforske alle muligheder for at reducere forure-
ning af kyllingeudskæringer for at give det sikrest 
mulige produkt til vores forbrugere. Dette er noget 
industrien proaktivt arbejder på at løse, så når en 
standard for kyllingeudskæringer er sat på plads af 
FSIS, kan industrien arbejde på at møde eller over-
stige den standard, ligesom vi i øjeblikket gør for 
hele kyllinger.

For det andet, er USDA nødt til at modernisere 
deres inspektioner af fjerkræ, der ikke har ændret 
sig siden Dwight Eisenhowers dage. I henhold til 
dette forslag, vil mængden af   sikkerhedsrelaterede 
opgaver, der udføres af USDA inspektører stige 
betydeligt, hvilket vil forebygge mere end 5.200 
fødevarebårne sygdomme hvert år, siger USDA’s 
risikovurderinger.

Vi spiller alle en vigtig rolle for at sikre føde-
varesikkerheden for vores familier. Al kylling er 
sikkert, når det håndteres og tilberedes korrekt, og 
de amerikanske kyllingeproducenter og forarbejd-
ningsvirksomheder søger til stadighed efter metoder 
til at gøre kyllingerne endnu mere sikre, før de 
forlader fabrikken, ligesom vores danske kolleger. 
Ikke alene fordi det er det rigtige at gøre, og giver 
god forretningsmæssig mening, men også fordi vores 
familier spiser den samme kylling som dig og dine. 

Artiklen er publiceret på Food 
Safety News den 16. april 2014: 
http://www.foodsafetynews.
com/2014/04/contributed-by-
mike-brown-president-national-
chicken-council/#.U23cX4zU_cs 

Oversat af
Mikkeline Sofie Thomsen,
Landbrug & Fødevarer  

Mikkeline Sofie 
Thomsen
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Den britiske fjerkræsektor bidrager med 
3,3 mia. £ til økonomien
Af Philip Clarke, Farmers Weekly

Den britiske fjerkræsek-
tor er i rivende udvik-
ling, drevet frem af en 
proaktiv forsyningskæ-
de og forbrugere, der 

ønsker kylling. Philip Clarke rapporterer om 
resultaterne af en ny undersøgelse fra British 
Poultry Council (BPC).

EU-Kommissionen refererede for nylig til fjerkræ-
industrien som den mest ”dynamiske” af alle kød-
sektorerne

Og ingen steder er denne dynamik mere tydeligt 
end i Storbritannien, hvor historien om fjerkræbran-
chen er en om   stabil vækst, effektivitet i forsynings-
kæden og øget beskæftigelse. Storbritannien leverer 
også omkring 14 % af alt fjerkrækød i EU kun slået 
på målstregen af Frankrig. 

I indledningen til BPC’s nye ”state of the indu-
stri” rapport, beskriver landbrugsminister George 
Eustice sektoren som ”en væsentlig bidragyder til 
vækst og dygtighed i Storbritannien”.

”Branchens bidrager med 3,3 mia. £ (30,12 mia. 
kr.) til det britiske BNP, og hver 1 mia. £ genererer 
yderligere 1,3 mia. £ i resten af   den britiske øko-
nomi” siger han. ”Branchen bidrager med 35.400 
direkte arbejdspladser og yderligere 37.900 indirekte 
arbejdspladser i den bredere forsyningskæde. Som vi 
skrider frem gennem det 21. århundrede, med stigen-
de befolkninger og pres på de globale ressourcer, vil 
fødevareforsyningen og forsyningssikkerheden blive 
en stigende bekymring. Den britiske fjerkræbranche 
forstår de potentielle risici, og jeg er overbevist om, 
at med deres stigende vilje til at levere økonomisk 
overkommelig og nærende mad, vil Storbritannien 
klare sig godt i det globale kapløb.”

Men hvad er nøglen til denne succeshistorie?
På mange måder stammer det hele fra forbru-

gernes efterspørgsel. ”Britiske forbrugere køber 
mere fjerkrækød end noget anden kød” hedder det 
i rapporten, der er udarbejdet for BPC af Oxford 
Economics. ”Regnet i vægt udgør fjerkrækød 
omkring halvdelen af   alt kød købt i Storbritannien.”

Fjerkrækød giver en omkostningseffektiv kilde 
til kødprotein. Mens det tegner sig for næsten 50 
% af salget i volumen, udgør omkostningerne kun 
42 %. Dette afspejler det faktum, at siden 2001 

er priserne på fjerkrækød steget meget langsom-
mere end priserne på oksekød, svinekød, lam og 
fisk. Set på en anden måde, svarer inflationen 
i priserne på fjerkrækød til 2,2 % pr. år siden 
begyndelsen af   det sidste årti. Sammenlignet er 
den samlede inflation i fødevarepriserne på 3,4 %. 
Køb via supermarkeder dominerer salget af fjer-
krækød, og 80 % af forbruget gik gennem deres 
kasseapparater i 2009-10.

Produktionen udvikling og placering
Primærproduktionen har reageret godt på den vok-
sende efterspørgsel. Den samlede fjerkrækødpro-
duktion nåede et højdepunkt på 1,6 mio. tons i 2012, 
en stigning på 10 % på bare tre år, med næsten en 
milliard kyllinger, kalkunkyllinger og ællinger ind-
sat hvert år.

Slagtekyllinger dominerer markedet og tegner sig 
for 93 % af alt fjerkræ, og BPC-rapporten bifalder 
det arbejde, avlsselskaberne udfører ”for at sikre, at 

Philip Clarke
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de producerede fugle er effektive, sunde og opfylder 
alle forventninger til velfærd.”

Kalkunproducenterne anerkendes også for at øge 
den gennemsnitlige kødproduktion med 7 % siden 
2001 til 12,8 kg/fugl. 

Men fjerkræproduktionen er langt fra jævnt 
fordelt over hele Storbritannien, siger rappor-
ten, idet Nordirland står for en uforholdsmæssig 
stor andel af den samlede britiske produktion. 
Selv om man kun har to fabrikker, og kun 3 % af 
befolkningen, tegner provinsen sig for 12 % af hele 
den britiske fjerkræbestand. Set på en anden måde 
findes der flere end 1.396 fugle på hver kvadrat-
kilometer i Nordirland, sammenlignet med 904 i 
England, 397 i Wales og 188 i Skotland.

England er stadig dominerende med 74 
% af bestanden, dog primært placeret i West 
Midlands og East Anglia, (se kortet ovenfor). 
Handelen er også er vokset hurtigt, selv om 
importen stadig opvejer eksporten, især i værdi. 

Økonomisk betydning
Efter at have kigget på udbud og efterspørgsel, 
giver BPC-rapporten en vurdering af fjerkræsek-
torens samlede bidrag til den britiske økonomi. 
Den vurderer tre aspekter:
• Direkte påvirkninger fra produktion og forarbejd-

ning af fjerkrækød

• Indirekte påvirkninger, der stammer fra interak-
tioner med forsyningskæden

• Inducerede påvirkninger, fra medarbejdere der 
bruger deres løn

Angående de direkte virkninger, vurderes der, at 
branchen giver et bidrag på 1,4 mia. £ til bruttona-
tionalproduktet (BNP), med omkring en 60:40 for-
deling mellem forarbejdning og primærproduktion. 
I 2012 beskæftigede branchen omkring 35.400 men-
nesker direkte, og hvert job bidrager med 41.000 £ 
(374.000 kr.) til BNP. ”Dette niveau af arbejdskrafts-
produktivitet er 16 % lavere end gennemsnittet for 
den britiske økonomi” siger rapporten. Men sektoren 
har stadig lavet et bidrag på 200 mio. £ (1,8 mia. kr.) 
til statskassen. 

Fjerkræsektoren er også en stor indkøber af 
input fra andre britiske virksomheder, især foder, 
energi, vand og emballage. Disse indkøb bidra-
ger med yderligere 1,3 mia. £ (11,87 mia. kr.) 
til BNP, og støtter yderligere 25.100 arbejds-
pladser samtidig med, at det genererer yderligere 
305 mio. £ (knap 3 mia. kr.) i skattebetalinger. 
Det tredje aspekt, inducerede påvirkninger, 
måler effekten af   de 35.400 direkte ansatte og 
25.100 indirekte medarbejdere bruger deres 
løn. Oxford Economics fremlægger et tal på 1,4 
mia. £ (knap 13. mia. kr.), som de anslår, bidra-
ger med 550 mio. £ (ca. 5 mia. kr.) til BNP. 
”Ved at ligge de direkte, indirekte og induce-
rede påvirkninger fra branchen sammen bidrog 
man i alt i 2012 med 3,3 mia. £ (over 30. mia. 
kr.) til det britiske BNP og 1 mia. £ (9 mia. 
kr.) i samlede afgifter til statskassen, svarende til 
36 £ (328,50 kr.) pr. husstand i Storbritannien.” 

Artiklen er publiceret på 
Farmers Weekly den 6. april 
2014: http://www.fwi.co.uk/
articles/06/04/2014/143991/
poultry-sector-contributes-
1633.3bn-to-economy.htm 

Oversat af Mikkeline Sofie 
Thomsen, Landbrug & Fødevarer  

Mikkeline Sofie 
Thomsen
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Det spirer og gror i Polen
Af Mette Kirkeskov Sie, seniorkonsulent,
Fødevarer- og Veterinærpolitik, Landbrug & Fødevarer 

Mens vi ventede på det 
danske forår, inviterede 
DanHatch i starten af april 
på tur til Polen. Og der-
nede er de langt fremme på 

mange områder – selv foråret var et par uger 
længere fremme end herhjemme. Men det var nu 
ikke foråret, vi var kommet for at kigge på, men 
derimod kyllingeproduktion og landbrug. 

Vi snakker meget om nabotjek og konkurrencekraft 
i Landbrug & Fødevarer, og der er ingen tvivl om, 
at en tur som denne i væsentlig grad bidrager til 
et virkelighedstjek af de polske rammevilkår. Med 
på turen var Kristian Kristensen fra DanHatch og 
Landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild, 
sektorchef for slagtefjerkræ Birthe Steenberg og 
undertegnede.

Hama Plus
Det første, der møder en, er en spritny og upåkla-
gelig infrastruktur i det vestlige Polen i form af nye 

motorveje af høj kvalitet. Det er ingen sag at komme 
frem og på 6-7 timer kommer man fra København til 
området sydvest for Poznan, hvor DanHatch’s pol-
ske selskab Hama Plus har sit hovedsæde. Siden maj 
2012 har DanHatch ejet 100 % af Hama Plus, og der 
produceres aktuelt omkring 60 mio. kyllinger, men 
med en plan om udvidelse til omkring 95 mio. kyl-
linger indenfor en kort årrække. Det polske marked 
er i vækst, og efterspørgslen er stor, og visionen i 
Hama Plus er at blive hovedleverandør for de polske 
slagtekyllingeproducenter og fjerkræslagterier. 

Rugeægsproduktion
Først besøger vi et af Hama Plus’ egne rugeægsan-
læg i Stradyn, hvor produktionen er på knap 9 mio. 
æg/år. 

Det er et topmoderne anlæg og med en ung og 
meget dygtig produktionschef, der leverer gode 
resultater. Det var en fornøjelse at se det flotte anlæg 
med tre stalde og se både god dyrevelfærd og gode 
produktionsresultater. Transporten af æg til rugeriet 
foregår med Hama Plus’ egne biler, hvoraf der fin-

Mette Kirkeskov Sie

Rugeægsanlægget, Stradyn.

Produktion af rugeæg i Polen. Æggene pakkes til rugeriet.
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des to til transport af æg med en kapacitet på op til 
280.000 æg, og til den senere transport af daggamle 
kyllinger fra rugeriet råder selskabet over 8 moderne 
biler med en kapacitet varierende fra 60.000 – 
115.000 stk. Chauffører og andre medarbejdere i 
transportdelen er specialuddannet, og der er konstant 
veterinær supervision. 

Rugeriet
Næste stop var Hama Plus S.A.’s hovedsæde, som 
ligger sammen med rugeriet. Her fik vi en grundig 
præsentation af det polske fjerkræmarked og virk-

somheden. Det er en sektor i rivende udvikling og 
med massive reklameindsatser rettet mod befolk-
ningen for at øge afsætningen af fjerkrækød. Den 
polske produktion af fjerkrækød nærmer sig 2 mio. 
ton og antallet af kyllingeslagtninger er steget med 
knap 50 % de seneste 10 år. I 2012 slagtede man ca. 
725 mio. kyllinger i Polen. 

I rugeriet anvendes SmartSet og SmartHatch 
rugemaskiner fra Pas Reform. For en ikke-ruge-
rikyndig person, som jeg, var indtrykket meget 
professionelt, moderne og med skræddersyede vac-
cinationsprogrammer alt efter kundebehov. Vi kom 
desværre for sent til at se de daggamle kyllinger, og 
måtte nøjes med et billede af formanden og rugeæg 
ved og i en forruger.

Slagtekyllingeproduktion
Dagens sidste stop var en slagtekyllingefarm drevet 
af en polsk landmand. Farmen bestod af 3 huse 
med plads til 20.000 kyllinger i hver, men det var 
en driftig herre, vi besøgte, og planerne er en stor 
udvidelse de kommende år med tre nye huse med 
plads til 60.000 kyllinger i hver. Farmen var af ældre 
dato med et lidt slidt udtryk. Hvor smittebeskyt-
telsen på rugeriet var så høj, at man næsten følte 
sig sikkerhedsclearet, ja, så var den på denne farm 
stort set ikke eksisterende. Og fordi man kan, uden 
at nogen kontrollerer eller siger ”at du ikke må”, 
så får dyrene knap en uge ekstra i stalden, og når 
50 kg/m2 inden slagtning. Det er en realitet, som 
uden tvivl giver godt på bundlinjen og gør konkur-
rencekraften endnu stærkere i Polen, når der også 
sammenholdes med de lave lønninger. EU’s regler 
er ens for os alle, men kontrollen og sanktionerne 
er endnu ikke implementeret på et dansk niveau i 
Polen. Krydsoverensstemmelse var der ingen, der 
havde hørt om. ➝Martin Merrild ved én af Hama Plus’ rugemaskiner.
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Danskere i Polen
Med ny viden om og indsigt i den polske slagte-
fjerkræindustri brugte vi dag to på et besøg hos 
Bregentved Gods’ polske virksomhed CM Agropol 
beliggende ved Banie nær Stettin. Virksomheden 
ejer og driver 5-6.000 hektarer i Polen med 15 ansat-
te og brug af den nyeste teknologi på området. Der 
anvendes blokafgrøder, og der dyrkes hvede (50 %), 
majs (30 %) og raps (20 %) i rotation. Der arbejdes 
intenst med jordforbedring, anvendes pløjefri dyrk-
ning og GPS udstyr med 2-3 cm’s nøjagtighed. Det 
varer ikke mange år før teknologien næsten overflø-
diggør bemanding af de store maskiner. Arealerne 
udnyttes til fulde, og endvidere arbejder tre ansatte 
udelukkende med at indvinde land til dyrkning fra 
de eksisterende arealer. Det er en meget spændende 
virksomhed, som har set og udnyttet potentialet i 
Polen. Jorden er god og drænet med gedigne tyske 

dræn fra efterkrigstiden. EU-støtte giver endvidere 
et stort potentiale i Polen, hvor strukturmidlerne i 
indeværende programperiode udgør ikke mindre 
end 82 mia. € (ca. 612 mia. kr.). Til sammenligning 
er der i de danske strukturfonde 492 mio. danske 
kroner!

Afslutning
Polen er spændende – ingen tvivl om det. Og danske 
landmænd og selskaber er at finde overalt i verden, 
hvor der er mulighed for udvikling og vækst. Vi 
bruger vores nyeste danske viden, teknologi og erfa-
ringer over alt i verden, og eksempelvis producerer 
danske landmænd ca. 4 mio. slagtesvin og 6 mio. 
slagtekyllinger uden for Danmark. Det er ikke så 
lidt, og mon ikke fremtiden bringer endnu flere og 
endnu større danske landbrugseventyr?

HSUS anlægger sag for at stoppe ændringer af lov 
om ægproduktion i Californien
Et forsøg fra seks stater på at vælte en lov i 
Californien, der kræver mere dyrevelfærd for æglæg-
gende høner og højere standarder for fødevaresik-
kerhed, vil stå juridisk modstand fra The Humane 
Society of the United States (HSUS).

I papirer indgivet til US District Court for Eastern 
District of California, søger HSUS at indgive en 
begæring om at afvise en retssag fra Alabama, 
Kentucky, Missouri, Nebraska, Oklahoma og guver-
nøren i Iowa, der ville vælte AB 1437 - en lov der 
stopper salget af æg fra høne i traditionelle bure.

"Det er bare ikke hensigtsmæssigt at placere 
seks eller otte høner i bittesmå rum, så de ikke kan 
bevæge sig" siger Jonathan Lovvorn, senior vicepræ-
sident og chefrådgiver for lovgivning om dyrebe-
skyttelse i HSUS. "Disse stater forsøger at påtvinge 
Californiens forbrugere deres for lave standarder for 
på æg, selvom Californiens lovgivere har erklæret, 
at sådanne æg er frastødende i forhold til statens 
værdier og en trussel mod den offentlige sundhed."

I 2008 tog en koalition af dyrebeskyttelse- og 
miljøorganisationer samt forbrugergrupper, ledet af 
HSUS, initiativ til Proposition 2, der via en folkeaf-
stemning skulle stoppe den ekstreme indespærring 
af husdyr på dyrefabrikker ved at kræve, at dyrene 
skal gives mindst nok plads til at vende rundt og 
strække deres lemmer. Vælgerne støttede forslaget 
med 63,5 %. Californiens lovgivende vedtog der-
efter AB1437, der stiller krav om, at alle skalæg, 
der sælges i Californien, skal opfylde standarderne 
i Proposition 2.

Proposition 2 og AB1437 gav ægproducenter flere 
år at gennemføre disse basale krav til dyrevelfærd og 

fødevaresikkerhed. Men mange ægproducenter har 
udskudt deres omlægning med at komme i overens-
stemmelse med loven, og i stedet har de med forskel-
lige juridiske tiltag forsøgt at udvande Proposition 2. 
Tre tidligere retssager, der udfordrende Proposition 2 
er blevet tabt, men to af disse sager er blevet appel-
leret.

Hvis disse 6 stater lykkes med i deres udfor-
dring af AB 1437, kan sagen skade forbrugerne i 
sagsøgernes egne stater, fordi det så kan medføre 
ændringer af deres love og regler, som regulerer 
landbrugsproduktionen i forhold til folkesundheden. 
For eksempel har Nebraska grænser for import af æg 
og fjerkræ, Oklahoma har forbud mod salg af visse 
eksotiske husdyr og Iowa har importrestriktioner på 
at flytte kvæg med brucellose, og alle disse love kan 
være i fare.

World Poultry / jnl

Æg og risikoen for hjertesygdomme hos unge
Et spansk studie har undersøgt sammenhængen mel-
lem indtag af æg og hjertekarsygdomme hos 380 
unge mennesker i Europa.

Deltagerne i studiet blev to gange bedt om at ind-
rapportere deres kostindtag for de sidste 24 timer. De 
fik målt kolesterolniveauet i blodet, deres blodtryk 
og fysiske niveau.

Resultatet heraf var, at der ikke blev påvist en 
sammenhæng mellem indtag af æg og niveauet af 
kolesterol i blodet, blodtryk eller fysiske niveau.

Anina Kjær

KORT NYT FRA UDLANDET
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Avlsselskab på vej mod 500 æg pr. høne
Avlsselskabet Hendrix Genetics siger, at de er 
godt på vej til at levere en 500-ægs høne ved 100 
uger, takket være indførelsen af en ny "SNP-chip" 
til at analysere deres høners genetiske sammen-
sætning.
Den nye computerchip rummer omkring 60.000 
SNP (single nukleotidpolymorfisme)-markører og 
giver virksomheden mulighed for at foretage en 
DNA- evaluering af alle avlshøner. Disse oplys-
ninger bliver derefter kombineret med etablerede 
naturlige udvælgelsesteknikker for at fremskynde 
de genetiske fremskridt.

"Der er ingen grund til forvirring" siger forsk-
ningsdirektør Gerard Albers. "Genomisk selek-
tion har intet at gøre med kunstigt at klippe og 
klistre i dele af hønens DNA. Vi forsøger at forstå 
de geneti-ske egenskaber i vores avlsdyr og viden-
skabeligt at kombinere de foretrukne egenskaber 
ved naturlig replikation."

Det er fire år siden den første SNP chip blev 
indført. Den nye "medium density" version er 
skræd-dersyet til virksomhedens ISA vifte af læg-

gere, og er dermed mere egnet til deres specifikke 
genetiske sammensætning.

Hendrix siger, at dette giver mulighed for bedre 
identifikation af genetiske variationer inden for en 
flok. Hønerne kan derefter udvælges for de speci-
fikke egenskaber, branchen er på udkig efter.

"Her er vi er ikke begrænset til de tradi-
tionelle egenskaber som antal æg, ægstørrelse, 
foderudnyt-telse og daglig tilvækst. Vi kan nu 
også udvikle på egenskaber som sociale evner, 
bestyrke, knogle-styrke, følsomhed over for spe-
cifikke sygdomme og så videre." 

Albers sagde, at effektiviteten og nøjagtighe-
den af den nye SNP-chip er steget med 25-33 %, 
afhængig af hvilken genetisk linje, man har testet 
med positive resultater efter evalueringen af det 
første parti på 576 prøver.

"Det er opløftende resultater, og giver os mulig-
hed for at fremskynde vores mission om at levere 
kyllinger, der er i stand til at lægge 500 æg af bed-
ste kvalitet pr. indsat høne i 100 uger" sagde han.

World Poultry / jnl / mst
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Polen udvider produktionen af fjerkrækød
I Polen bliver der produce-
ret mere fjerkrækød fra år 
til år. På slagterier med over 
50 medarbejdere, blev der 
i 2013 produceret omkring 
1,83 mio. tons fjerkrækød. 

Det var godt 12 % mere end i 2012 og næsten 31 
% mere end i 2011.
 
Producentpriserne for slagtekyllinger var stabile i 
både 2012 og 2013, med en afregningspris på hen-
holdsvis 3,84 zloty (ca. 6,85 kr.) og 3,88 zloty (ca. 6,92 
kr.) pr kg levende vægt. I marts 2014 ligger afregnin-
gen på 3,71 zloty (ca. 6,62 kr.) pr kg levende vægt. 
Producentpriserne for kalkuner lå i 2012 på 5,88 
zloty (ca. 9,69 kr.) og steg i 2013 til 5,88 zloty (ca. 
10,49 kr.) pr kg levende vægt.

Stigning i eksporten, begrænset import
Fra januar til december 2013 blev der ifølge fore-
løbige data fra det polske landbrugsministerium 
(Minrol) eksporteret 570.517 tons fjerkrækød fra 
Polen, og det var omkring 8 % mere end i 2012. 
Således er tendensen til stigende eksport af fjerkræ 
kød fortsat. 

Den vigtigste kunde var Tyskland med 103.369 

tons eller 18 % af den samlede eksporterede fjer-
krækød, hvilket var 12 % mere end i 2012.

Næststørste kunde var Tjekkiet med 54.517 tons 
mod 51.553 tons i 2012.

Eksporten til Spanien faldt fra 18.055 tons i 2012 
til kun 9.795 tons i 2013.

Sammenlignet med eksporten var importen af 
fjerkrækød til Polen sammenlignes ret begrænset. 
Fra januar til december 2013 blev der importe-
ret 39.735 tons fjerkrækød, hvilket var et fald på 
omkring 10 % i forhold til 2012.

Den største import på 12.287 tons kom fra 
Tyskland, hvilket var et fald på 14 % i forhold til de 
14.283 tons, der blev importeret i 2012.

Den næststørste leverandør var Storbritannien 
med 8.233 tons, eller godt 25 % mere end i 2012.

Værdi af varerne udvikler sig uensartet
Gennemsnitsværdien af det fjerkrækød, der blev 
eksporteret i 2013 lå på 1,89 € (ca. 14,11 kr.) per kg, 
hvilket var 0,06 € (ca. 0,45 kr.) pr kg billigere end 
gennemsnittet for 2012. 

I 2013 kostede 1 kg importeret fjerkrækød i gen-
nemsnit 1,11 € (ca. 8,29 kr.), hvilket var 0,20 € (ca. 
1,49 kr.) per kg dyrere end sidste år.

DGS / jnl
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Udfordringerne i avlen og produktionen af kalkuner
En kalkun er ikke en slagtekylling og bør der-
for behandles forskelligt med hensyn til avl og 
ernæring. Det var en af   konklusionerne fra et 
nyligt seminar arrangeret af Kemin, hvor nogle 
eksperter kastede lys over denne type fjerkræ-
produktion.

Kalkunkonference hos Kemin 
”Foder tegner sig for 60-70 % 
af de samlede omkostninger i 
kalkunproduktionen, og priserne 
i Europa svinger mellem 290-380 
€ pr tons” forklarede Corinne 
Morvan, ernæringsekspert fra det 
franske firma Aviagen Turkeys 
i hendes præsentation om ernæ-
ringsmæssige retningslinjer og 
praktiske erfaringer med at optimere kalkunfoder. 
I sit indlæg ved konferencen hos Kemin sagde den 
franske ernæringsekspert, at et foder program skal 
have præcise mål og prioriteringer, fordi forholdene 
på hver gård ikke er helt ens. ”En kalkun bør ikke 
betragtes som en stor slagtekylling, og det er vigtigt 
at vide, hvordan den opfører dig ernæringsmæssigt” 
sagde Morvan. Med hensyn til energiforsyningen, 
forklarede ernæringsekspert behovet for at styre tre 
ugers perioder med mindst 100 kcal ekstra til høner, 
og når det er muligt fire perioder til haner.

Morvan sagde: ”I forhold til slagtekyllinger er for-
døjeligheden af lysin mindre vigtigt, når dyret er op til 
fem dage gammelt. Det bliver dog mere vigtigt efter 
21 dage. Desuden stiger fordøjeligheden af aminosy-
rer med fuglens alder, men dette gælder ikke for alle 
indholdsstoffer.” En anden forskel mellem kalkuner 
og slagtekyllinger er den måde kalkuner reagerer på 
ændringer i fodersammensætningen. ”Kalkuner er 
mere dovne end slagtekyllinger, og landmændene bør 
derfor være opmærksomme på, at overgangsperioder-
ne håndteres korrekt. Den måde, foderet præsenteres 
på, er et af fokuspunkterne. Det bør være ensartet i 
farve, komposition, form og pillekvalitet for at sikre, 
at kalkunerne spiser nok” tilføjede Morvan.

Sundhed og produktion
Jocelyn Marguerie fra Réseau 
Cristal (et netværk af 180 fran-
ske dyrlæger) opdaterede del-
tagerne om sammenhængen 
mellem sundheden i kalkuner 
fordøjelsessystem og velfærd. 
Marguerie sagde: ”Sundhed i 
fordøjelsessystemet er korreleret 
til 46 % af alle sundhedspro-

blemer, baseret på mere end 400 analyser foretaget 
af vores laboratorier Derudover er fordøjelsespro-
blemer ofte undervurderet og svært at diagnosti-
cere Rent drikkevand, mindre konkurrence mellem 
dyrene og en god fordeling af foderet er nogle af 
de foranstaltninger, der skal træffes, så forurenende 
stoffer ikke når fordøjelseskanalen og medfører 
sundhedsproblemer.”

Mauro Di Benedetto fra Kemin Animal Nutrition 
and Health EMEA talte om nye redskaber til at øge 
lønsomheden i kalkunproduktionen. ”En stor varia-
tion findes blandt råvarer såsom hvede, fedtstoffer, 
olier og syreholdige olier. Tilsætning af enzymer kan 
reducere denne variation og kan endda føre til en for-
bedring af produktivitet” forklarede Di Benedetto. 
Han forklarede endvidere, at store variationer i 
energiindholdet i fedtstoffer og olier afhænger af, 
hvor de kommer fra, og det har været årsagen til, 
at Kemin siden begyndelsen af 2013 har startet en 
ny analyse service i deres laboratorium i Singapore 
for at kunne vurdere energien i disse råstoffer. 
Stef De Smet, Senior Technical 
Service Manager hos Kemin 
Animal Nutrition and Health 
EMEA, fremlagde resultaterne 
af tre forsøg, hvis formål var at 
evaluere effekten af   tilsætnings-
stoffet Clostat* på zootekniske 
parametre i kalkunhaner (to for-
søg) og kalkunhøner (et forsøg), 
når det suppleres til foderet. I forsøget med kalkun-
høner påvirkede tilsætningen af   dette tilsætningsstof 
igennem en periode af 98 dage ved en iblanding på 
500 g/ton færdigfoder positivt produktionsresulta-
terne med signifikant højere kropsvægt og forbedret 
foderudnyttelse. Forsøgene med kalkunhaner, der 
blev udført på henholdsvis University of Warmia og 
Mazury i Olsztyn, Polen og på forskningsinstituttet 
Feedtest, Nauendorf, Tyskland, førte også til en for-
bedret produktivitet.

Sojaskrå og velfærd
Dr. Krzysztof Kozlowski, Institut for Poultry 
Science ved University of Warmia og Mazury i 
Olsztyn, Polen, sagde, at kalkunproduktion udgør 
omkring 20 % af den samlede polske produktion 
af fjerkrækød. Det østeuropæiske land producerer 
tunge til halv-tunge kalkuner, der giver til en årlig 
produktion på 370.000 tons. Kozlowski også rørt på 
nogle ernæringsmæssige anbefalinger til foderet til 
kalkuner. ”Raps, solsikke og lupin kan delvist (op til 
18 % i foderet) erstatte sojaskrå i kalkunfoderet, med 
en iblandingen er afhængig af deres næringsværdi. 

Corinne Morvan

Jocelyn Marguerie

Stef De Smet
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Foderprofilen kan forbedres ved at vælge sorter med 
lavere anti-ernæringsmæssige faktorer eller ved at 
tilføje en cocktails af enzymer fra nye generation til 
foderet” forklarede den polske kalkunekspert. 

Dr. Hartmut Meyer fra Moorgut Kartzfehn, 
Tyskland, fokuserede på velfærd i kalkunproduk-
tionen.

”Avlsmålene for kalkuner har ændret sig siden 
1960’erne. Avlsudvælgelsen har mere øje for dyre-
velfærd, og den balance er flyttet fra årtier siden. En 
tysk arbejdsgruppe om kalkunvelfærd har for nylig 
startet et samarbejde med slagterierne. Slagterierne 
vil dele oplysninger om trædepudesvidninger med 
landmændene, så de kan justere management i over-
ensstemmelse hermed” konkluderede Meyer.
 
(* I juli 2013 godkendte EU-Kommissionen Clostat 
til brug i slagtekalkuner. Dets anvendelse i slagte-
kyllinger og mindre fjerkræ er også blevet udvidet.)

Avlsarbejdet med kalkuner
Richard Hutchinson, Aviagen Turkeys, der har avls-
linjerne B.U.T. og Nicholas, fortalte på IPC-mødet 
i Paris i 2012, at avlsarbejdet 
har ændret sig meget. I 1960 var 
avlsmålene næsten udelukkende 
koncentreret om levende vægt 
ved slagtning, mens avlsmålene 
nu er udvidet til en hel palet, 
der bl.a. omfatter, æglægning 
hos forældredyrene, mængden af 
brystkød, kødkvalitet, foderfor-
brug og en række dyrevelfærdsmæssige parametre 
(se figur 1).  

Ingen af disse egenskaber kan der avles efter 
uafhængigt af de andre, så de skal afbalanceres efter 
hinanden og efter kundernes krav, og det tager nor-
malt mindst 4 år, for en ny linje med nye egenskaber 

Richard Hutchinson

Figur 1. Figur 2.
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Figur 5.

Figur 3. Figur 4.
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kan være tilgængelig på markedet. Indsamling og 
behandling af store mængder af data fra enkeltindi-
vider og familiegrupper er afgørende for fremskidt i 
avlsarbejdet – en normal selektion er baseret på data 
fra over 250.000 avlsdyr. (se figur 2).

Aviagen Turkeys har siden 1970’erne avlet for 
bedre benstyrke, og forekomsten af benproblemer 
er reduceret betydeligt, men det er stadig et vigtigt 
avlsmål (se figur 3).

Som i alle andre avlsselskaber er den genetiske 
variation af stor betydning. Den domesticerede 
kalkun stammer fra den vilde kalkun, Meleagris 
gallopavo, der er hjemmehørende i Nordamerika. 
Derudover er der en vild slægtning, Meleagris ocel-
lata, der er hjemmehørende på Yucatan halvøen I 

Mexico, så den genetiske variation er ikke så stor.  
Aviagen Turkeys har forsøgt at opgøre den glo-

bale genpulje for kalkuner, og resultaterne kan ses 
i figur 4.

 
Markedet for kalkunkød
Markedet for kalkunkød har på globalt plan udviklet 
sig voldsomt gennem de sidste 40 år, men det er 
stadig koncentreret om jul og i USA også omkring 
Thanksgiving. I Europa har Italien, Frankrig og 
Storbritannien traditionelt varet de store markeder, 
men Tyskland og Polen har udvidet produktionen 
voldsomt. USA her og har været den største produ-
cent, mens Brasilien er kommet stærkt de seneste år 
og nu er verdens næststørste producent af kalkunkød 
(se figur 5)

I dag bliver kalkunerne større, så et lavere antal 
dyr giver mere kød.

I gennemsnit lå forbruget af kalkunkød i EU i 
2010 på ca. 4,0 kg pr indbygger, det samme som i 
Canada, mens forbruget i Brasilien lå på 2,0 kg pr 
indbygger og i USA på 8,0 kg pt indbygger.

I Tyrkiet og Nordafrika har det mørke kalkunkød 
samme værdi som brystkødet, og det sælges i kon-
kurrence med lam og okse.

Der er stor forskel på, hvilken størrelse kalkun de 
enkelte markeder ønsker, og det giver sig udtryk i 
både den afstamning, man producerer, og slagtealder 
for både høner og haner (se tabel 1).

jnl

Land / afstamning Indsætninger Slagtevægt Slagtevægt 
Tung (mio.) Alder Alder
Tung/medium  (Høner) (Haner)
Tyskland 36 10 - 11 kg 20.5 – 21,5 kg
  (16 uger) (20-21 uger)
Frankrig 60 5 – 7 kg 12 - 15 kg
  (11 – 13 uger) (17-18 uger)
Italien 34 9 – 10 kg 19 – 20 kg
  (15 – 16 uger) (20-21 uger)
Storbritannien 17 4 – 7 kg 14 – 19 kg
  (10 – 15 uger) (16 – 22 uger)
Polen 30 9 – 9,5 kg 19,5 -20,5 kg
  (15 - 16 uger) (20– 21 uger)
Brasilien 55 8 to 9 kilos 17 -18 kg
  (15 to 16 uger) (18 - 20 uger)
USA 245 6.5 to 8.0 + kg 17 – 18.5 + kg
  (14-16 uger) (18-20 uger)

Tabel 1: Indsætninger i 2010 samt afstamninger og slagtevægt i udvalgte lande
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Landbrug & Fødevarers Afrika-netværk for 
fødevare- og ingrediensvirksomheder 2014 

 
Afrika rykker derudaf med høje vækstrater, voksende efterspørgsel på fødevarer og ny 
forbrugerkultur. I udviklingen af de afrikanske højvækstmarkeder er der et enormt fokus på 
landbrugs- og fødevaresektoren både i forhold til en voksende middelklasse og et politisk 
fokus på højere selvforsyningsgrad.  
 
Der ligger store muligheder og udfordringer i at omsætte høje vækstrater til konkrete resultater 
for den enkelte virksomhed. Landbrug & Fødevarer rådgiver virksomhederne om denne 
opgave.      
 
Landbrug & Fødevarer igangsætter derfor et Afrika-netværk for fødevare- og 
ingrediensvirksomheder, som bl.a. fokuserer på muligheder og udfordringer for 
fødevareeksport, sourcing af råvarer samt etablering af fødevareforarbejdning på kontinentet. I 
samarbejde med Videncentret for Landbrug inviterer vi til to arrangementer i Afrika-netværket i 
2014.  
 
Afrika-netværket for fødevare- og ingrediensvirksomheder drives parallelt med Landbrug & 
Fødevarers Afrika-netværk for landmænd og agroindustri, som har fokus på 
primærproduktion. De to netværk dækker fødevareværdikæden fra jord til bord, og vi sikrer 
synergi og netværk på tværs af grupperne. Derfor afholdes møderne i de to netværk på 
samme dag og sted med muligheder for at skabe nye kontakter. Vi vil løbende tilpasse 
indholdet af netværket til medlemmernes ønsker.  
 
Netværket er omdrejningspunkt for Landbrug & Fødevarers indsats for Afrika med fokus på 
klyngesamarbejde på tværs af virksomheder, opsamling og analyse af markedsdata, samt 
kommercielle muligheder på markederne.  
 
Medlemsskab af netværket forudsætter tilmelding til det samlede årlige mødeprogram.  

 
Program 2014 
 

Torsdag d. 12. juni 2014  
Tema: Finansiering, funding og tilskudsmuligheder til projekter i Afrika 
Lokation: Axelborg, København 

 
 

Onsdag d. 29. oktober 2014  
Tema: Perspektiver for food tech og fødevareeksport til Afrika   
Lokation: Videncentret for Landbrug, Skejby  

 
Kontakt 
Anne Sofie M. Kruse, ask@lf.dk, 3339 4244 
Susanne Z. Teilmann, szt@lf.dk, 3339 4035 

 
Pris 
Medlemsskab omfatter 2 årlige møder i 2014 samt løbende information om aktiviteter og muligheder i Afrika  

via e-mail. Pris for medlemsskab af netværket er for resten af 2014:  

 

Medlemmer af Landbrug & Fødevarer 0,- kr. 

Ikke medlemmer af Landbrug & Fødevarer 6.600,- kr. 

Levende fjerkræ knyttes til salmonellainfektioner 
i USA
Mindst 60 mennesker er blevet smittet med 
Salmonella Infantis eller Salmonella Newport, rap-
porterer Centers for Disease Control og Forebyggelse 
(CDC).

Ingen dødsfald er blevet rapporteret, selv om 10 
personer er blevet hospitalsindlagt. CDC siger, at 
udbruddet begyndte mellem 4. februar og 24. april.

CDC knytter udbruddet til kyllinger, ællinger og 
andre levende daggammelt fjerkræ fra Mt. Healthy 
Hatcheries i Ohio. CDC siger, at Mt. Healthy 
Hatcheries har været knyttet til flere udbrud af sal-
monella tidligere, herunder i 2012 og 2013. Rugeriet 
sælger fugle til mange forskellige detailhandlere, 
siger CDC.

"Dette rugeri får rugeæg og kyllinger fra flere 
steder fra, så det er uklart på nuværende tidspunkt, 
hvor forureningen stammer fra" sagde CDC i en 
pressemeddelelse. "Embedsmænd med speciale i fol-
kesundhed, veterinære forhold og landbrug fortsætter 
med at arbejde med dette rugeri og er kommet med 
anbefalinger til forbedringer. Dette rugeri er medlem 
af USDA National Poultry Improvement Plan, et 
program, der har til formål at fjerne visse stammer af 
Salmonella, der forårsager sygdom i fjerkræavlsflok-
ke og på rugerier, men de attestere ikke, at det leven-
de fjerkræ er fri for andre stammer af Salmonella, der 
kan forårsage sygdomme hos mennesker."

CDC rådgiver forbrugerne til altid vaske hænderne 
grundigt med sæbe og vand lige efter berøring med 
levende fjerkræ eller noget i det område, hvor fjerkræ 
kan leve. Derudover bør voksne overvåge håndvask 
af små børn.

MeatPoultry.com / jnl

Ny rugemaskine kan øge klækkeprocenten
Aviagen og Petersime har udviklet en ny rugemaskine 
baseret på Short Periods of Incubation During Egg 
Storage (SPIDES) princippet.

Indledende forsøg med Aviagen viste, at varmebe-
handling under opbevaring kan forbedre klækkepro-
centen af æg, der har været opbevaret i længere tid 
end normalt. For eksempel viste æg, der var opbevaret 
i 7 til 14 dage, at have 2-3 % øget klækkeprocent - og 
meget mere, når de var opbevaret i mere end to uger.

"SPIDES vil ikke helt fjerne faldet i klækkeprocent 
forårsaget af lang opbevaring, men det kan væsentligt 
begrænse tabene" hedder det i en erklæring. 

I den seneste fase af projektet er der blevet 
installeret en specialudviklet, kommerciel rugema-
skine, udviklet af Petersime til effektiv styring af et 
SPIDES program, hos Aviagen’s ægdistributionscen-
ter i Skotland.

"Muligheden for at bruge Petersime’s OvoScan 
teknologi til at overvåge og kontrollere temperatu-
ren på æggeskallen var meget vigtig for os, fordi 
det vil gøre det meget lettere at styre et præcist 
opvarmningsprogram og samtidig have en variabel 
belastning afhængig af vores planlagte behov" siger 
Dinah Nicholson, leder for den globale rugeriudvik-
ling hos Aviagen, og hun fortsætter: "Vi har bevidst 
valgt vores ægdistributionscenter i Skotland, snarere 
end et egentligt rugeri, som hjemsted for denne test, 
fordi det er et center for lagring og distribution af æg 
til ordre. Æg herfra sendes til Aviagen rugerier over 
hele Europa. Når vi vil være i stand til at behandle 
æggene, før de starter deres rejse, bør det gøre en stor 
forskel på, hvor godt de udklækkes på deres endelige 
bestemmelsessted."

Roger Banwell, rugeri udviklingschef hos 
Petersime, tilføjer: "SPIDES er en meget lovende 
metode, men den stiller specifikke krav til rugemaski-
nen i form af opvarmning og afkøling. Netop styre-
variablerne såsom æggeskalstemperatur er afgørende 
i denne proces."

Længere opbevaringstid er en særlig udfordring 
for bedsteforældredyrsrugerier, fordi de ikke altid kan 
undgås på grund af variable ordrestørrelser.
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Nyt ormemiddel til brug i drikkevandet lanceret 
på det britiske marked
MSD har lanceret et nyt ormemiddel til brug i drik-
kevandet til fjerkræ på det britiske marked. 

Produktet, Panacur AquaSol, er et bredspektret 
POM-V ormemiddel med en dosis på 200 mg/ml 
fenbendazol. Det er fuldt godkendt til brug i fjerkræ 
og har ingen tilbageholdelsestid på æg til konsum.

MSD siger, at det er en "videreudvikling" af deres 
gamle middel Panacur, og tilføjer, at produktet er 
afprøvet på næsten 60.000 fugle i Europa, før det er 
sendt på markedet.

MSD siger, at det er et "fleksibel alternativ" til 
medicin i foderet, og tilføjer, at det har en lang 
holdbarhed - 3 år hvis uåbnet og seks måneder efter 
åbning.

Katie Pitman, en dyrlæge i MSD fjerkrætekniske 
team, siger: "At give fjerkræflokke ormekure via 
drikkevandet er en simpel løsning. Men tidligere har 
det vist sig at være problematisk, fordi mange stoffer 
er tilbøjelige til sedimentering og kræver konstant 
eller regelmæssig omrøring. Dette er ikke tilfældet 
med Panacur AquaSol som er meget stabil i suspen-
sion."
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Den malaysiske fjerkræsektor er stærk trods
tilbageslag
Den malaysiske fjerkræsektoren har håndteret 
adskillige problemstillinger i det sidste år, herun-
der: fjerkræslagterier, der ikke bliver registreret 
eller godkendt, kroniske skadedyrsangreb fra fluer, 
anmodninger om at overvåge brugen af antibiotika, 
kyllinger, der er blevet farvet med gult madfarvestof 
og solgt som Kampung samt mangel på kyllinger 
med deraf følgende høje priser.

For at kompensere for dette opfordrede regerin-
gen i Malaysia i marts 2014 alle delstaternes rege-
ringer til at gennemføre Poultry Farming Enactment 
for at sikre, at alle fjerkræslagterier får licens, 
er registrerede og lever op til halal principperne. 
Slagterier, der ikke gør det, vil blive pålagt bøder og 
eventuel lukning.

På trods af disse tilbageslag er Malaysia stort 
set selvforsynende med fjerkrækød, hvor kyllinge-
kød omfatter hovedparten af den samlede produk-
tion og det samlede forbrug, ifølge USDA’s seneste 
International Egg and Poultry review.

Produktionen af kyllingekød forventes at vokse 
med 2 % for at nå 1,44 mio. tons i 2014. Ifølge 
kilder forventes produktionen af fjerkrækød at stige 
med 13,4 % til 1,5 mio. tons i 2017-2018 med hjælp 
fra nye investeringer. Ægproduktion forventes at 
stige med 3 % i 2014 til 679.803 tons fra 659.664 
tons i 2013. Malaysia har kapacitet til at udvikle 
produktionen yderligere, men stigende produktions-
omkostninger, der henføres til en reduktion i tilskud 
til brændstof, svækkelsen af den malaysiske ringgit 
og gennemførelsen af mindsteløn i 2013, begrænser 
væksten. Omkring 90 % af produktionen foregår 
på 3.200 gårde i Peninsular Malaysia med de reste-
rende 10 % i Østmalaysia. Produktionen af baggårds 
og fritgående fjerkræ er faldet betydeligt, og den 
kommercielle produktion herfra er ubetydelig.

Meget af Malaysias foder og avlsdyr importeres 
fra Argentina, USA og andre lande. Kommercielt 
producerede slagtekyllinger udgør 67 %, æglæggere 
25 %, og rugeægsproduktionen 8 % af det sam-
lede antal fugle i produktionen. I december 2013 
undersøgte Malaysia mulighederne for at oprette en 
foderfabrik i enten Pahang eller Sabahregionen for 
at mindske afhængigheden af importerer foder.

Fjerkrækød er en stabil proteinkomponent i den 
malaysiske kost set i lyset af højere priser på okse-
kød og en stor muslimsk befolkning (60 %). Med 
et forbrug på mere end 40 kg pr person pr år er det 
malaysiske forbrug blandt de højeste i verden og kan 
ikke vokse meget højere. Forbruget i 2014 forventes 
at stige til 1,43 mio. tons fra 1,4 mio. tons i 2013. 

Markeder med levende fjerkræ er stadig en vigtig 
distributionskanal, og omkring 40 % af fjerkrækødet 
markedsføres på denne måde til forbrugerne. Men 

den malaysiske regering har tilkendegivet, at disse 
forretninger skal lukkes i fremtiden af hygiejniske 
grunde. Den malaysiske regering håndhæver også 
løst en priskontrol, der kun tillader sæsonbestemte 
og ikke permanente prisstigninger.

Importen er kontrolleret og begrænset, da alt fjer-
krækød skal komme fra anlæg der er kontrolleret og 
godkendt af de malaysiske veterinære embedsmænd 
og et halal-certificeringsorgan. Desuden skal alle 
anlæg, som ønsker at levere til Malaysia, producere 
alting efter halal-principperne. 

Malaysia bliver overvejende forsynet med fjer-
krækød fra Kina efterfulgt af Thailand, Danmark 
og Holland. Brasilien har for nylig annonceret pla-
ner om at markedsføre sine produkter i Malaysia.  
Malaysia eksporterer på den anden side nogle forar-
bejdede fjerkræprodukter og levende slagtekyllinger 
til Singapore og lande i Mellemøsten.
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Saudi arabiske fjerkræproducenter kræver
statslig støtte
Investorer i den saudiarabiske fjerkræsektor beder 
myndighederne organer om hurtigst muligt at gribe 
ind og hjælpe små og mellemstore investorer med 
at opstarte og fortsætte med deres landbrugsvirk-
somheder.

Investorer i landet står over for mange forhin-
dringer, herunder mangel på jord og støtte til at 
markedsføre deres produkter på de lokale markeder, 
rapporterer lokale medier.

Faisal Al-Gufaidi, leder af Cooperative Society 
for Poultry Producers i Makkah, bekræfter, at 
mang¬len på agerjord til fjerkræprojekter forbinder 
gamle og nye investorer, der mener, at bureaukrati 
og mængden af kontorer til udstedelse af licenser er 
årsagerne til modløshed hos investorerne og deres 
endelige exit fra sektoren.

"Medlemmerne af foreningen håber at have et 
slagteri for små investorer i Makkah regionen, for 
disse producenter tegner sig for 40 % af de samlede 
investorer i regionen" sagde han. Når de bliver fra-
taget chancen for at få deres produkter distribueret i 
store butikker og supermarkeder, er de små investo-
rer tvunget til at sælge deres produkter til de større 
investorer, tilføjede han.

På den anden side, sagde Muhammad Al-Zahrani, 
en investor i inventarsektoren, at investeringer i små 
og mellemstore landbrug for nylig er faldet. "Mange 
af dem har foretrukket at investere i nabolandene for 
at undgå de bureaukratiske komplikationer og deres 
manglende evne til at konkurrere med megaselska-
ber" sagde han.
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