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RUMA lancerer nye retningslinjer for fjerkræ 
og vildt 
Responsible Use of Medicines in Agriculture 
Alliance (RUMA), et sammenslutning af britiske 
organisationer, der repræsenterer fødevarekæden 
”fra jord til bord”, har lanceret reviderede retnings-
linjer for ansvarlig anvendelse af antimikrobielle 
stoffer i fjerkræ- og vildtproduktionen.

RUMAs generalsekretær, John Fitzgerald, sagde, 
at de reviderede retningslinjer blev udarbejdet som 
led i RUMAs program for regelmæssigt at opdatere 
deres retningslinjer. Han sagde, at den nye revision 
var blevet udvidet til at omfatte vildtproduktion, og 
han var glad for, at foreningen for vildtproducenter 
havde besluttet at sende den reviderede vejledning til 
alle deres medlemmer, som et supplement til deres 
vildtproduktionsguide.

Fitzgerald sagde, at den nye version af retnings-
linjer for brugen af antimikrobielle midler i fjerkræ 
og vildt understregede behovet for at håndtere pro-
duktionen på en måde, der kan reducere sygdoms-
udfordringer og minimere brugen af antimikrobielle 
midler. Retningslinjerne omfatter praktiske råd til 
fjerkræ- og vildtproducenter og fremhæver fire gyld-
ne regler for sygdomskontrol:

•  biosikkerhed for at begrænse sygdomsspredning
•  undgå stress
•  god hygiejne
•  god ernæring
RUMAs retningslinjer blev først introduceret i 

2000 og er tænkt som arbejdsdokumenter. De opda-
teres jævnligt for til stadighed at yde den bedste 
rådgivning.

Nu i deres 3. udgave, giver den korte version hur-
tige og nemme vejledende principper, der kan bruges 
som et arbejdsdokument for landmændene, mens den 
længere version, der primært er rettet mod dyrlæger 
og andre rådgivere, giver flere detaljer. Arbejdet på 
at opdatere den længere version af retningslinjerne 
er allerede påbegyndt, og den nye version vil blive 
lanceret i 2014.

Den holistiske tilgang til at minimere sygdom 
med udgangspunkt i de fire gyldne regler bidrager 
til at reducere behovet for at bruge antimikrobielle 
stoffer, herunder antibiotika, uden at påvirke dyre-
velfærden. Det er vigtigt at mindske risikoen for 
antibiotikaresistens uden at reducere tilgængelighe-
den af de   nødvendige antibiotika.
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Spørgsmål rejst over antallet af vaccinationer
af hønniker
Der er rejst spørgsmål om antallet af vaccinationer, 
som gives til hønniker i de første 16 uger.

På et nyligt møde i Severn Valleys fjerkrædiskus-
sionsgruppe, forklarede Helen Houghton fra vaccin-
eleverandøren Merial Animal Health, at afhængigt af 
det nøjagtige program får fuglene mellem 20 og 25 
doser i løbet af denne periode.

Dette omfatter også tilfælde, hvor mere end én 
vaccine gives på samme tid eller gentages.

Men Charles Macleod, chef for hønnikeopdræt 
hos Humphrey Pullets, satte spørgsmålstegn ved, om 
det var helt afgørende at anvende alle disse vacciner.

”Vaccineprogrammer bliver mere og mere kom-
plicerede, og fuglene får flere vacciner ind i dem, så 
er der mulighed for at forbedre miljøet for fuglene, 
og dermed være i stand til at forenkle nogle af vac-
cinationsprogrammerne?” spurgte han.

Houghton sagde, at vaccinationsprogrammerne i 
det væsentlige var en form for forsikring og at skære 
ned kun burde forsøges på forsøgsbasis under de 
mest gunstige omstændigheder.

”Hvis din produktion er ren, og du ikke har nogen 
kyllingeproducenter omkring dig, er der meget lidt 
smittepres, og så kan du sikkert prøve at droppe 
nogle vacciner og se, hvad der sker” sagde hun.

”Men du bliver nødt til at sikre, at din biosik-
kerhed er helt på toppen. Ikke bare for dit personale, 
men også for besøgende. Jeg har været på bedrifter, 
hvor håndværkeren har været på besøg. Han har 
været inde i staldene, og han er gået, og han har ikke 
skiftet tøj, skyllet sko, og du har ingen idé om, hvor 
han er kommet fra.”

En producent på mødet ønskede at vide, om der 
skal gives nogen vacciner på bedriften efter 16 uger.

Houghton sagde, at det bestemt var muligt at give 
IB-vacciner i marken. ”Men jeg er en stor tilhænger 
af at sørge for, at vacciner i dine første 16 uger er 
spot on, og sikre, at du har fået en god antistofre-
spons i fuglene ved at teste ved, lad os sige, 22 uger.

”Men hvis du har haft en masse udfordringer med 
IB, er det her, du har brug for at få det diagnosticeret. 
Dyrlægerne vil se på de enkelte sager, og hvis det 
viser sig, at du har problemer i én flok, kan du blive 
rådet til at vaccinere den næste flok med IB-vaccine. 
Men hvis du aldrig har haft et problem, ville jeg ikke 
starte med det.”
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GMA sagsøger Vermont i GMO lov
The Grocery Manufacturers Association (GMA) har 
den 12. juni indgivet en klage til byretten i Vermont 
for at vælte statens lov, der kræver mærkning af 
fødevarer produceret med GMO-ingredienser.

Ifølge loven i Vermont, som træder i kraft den 1. 
juli 2016, skal fødevarer til mennesker, der udbydes 
til salg i detailleddet i staten og er produceret helt 
eller delvist med gensplejsning, være mærket for at 
angive dette forhold. Lovovertrædere vil få bøder og 
andre sanktioner fra statens justitsminister. Vermont 
guvernør, Peter Shumlin, underskrevt lovforslaget 
HB 112 den 8. maj.

"Vermont obligatoriske GMO-mærkningslov, lov 
120, er en bekostelig og misforstået foranstaltning, 
der vil sætte nationen på vej mod et 50-stats klude-
tæppe af GMO mærkningsordninger, der ikke gør 
noget for at fremme sundhed og sikkerhed for for-
brugerne" sagde GMA. "Lov 120, overstiger statens 
myndighed under den amerikanske forfatning, og i 
lyset af dette har GMA indgivet en klage i byretten i 
Vermont for at få ophævet denne meningsløse lov."

Det Washington-baserede GMA har opbak-
ning i deres bestræbelser på at udfordre loven 
fra Snack Food Association, International Dairy 
Foods Association og National Association of 
Manufacturers.

GMA siger, at loven ville skabe "belastende" nye 
krav og restriktioner for 8 af hver 10 fødevarer i 
supermarkederne.

"Og lovgiverne i Vermont har effektivt indrøm-
met, at denne lov ikke har noget grundlag i sund-
hed, sikkerhed eller videnskab" bemærkede GMA. 
"Derfor er en række produktkategorier, herunder 
mælk, kød, restaurant elementer og alkohol, und-
taget fra loven. Dette betyder, at mange fødevarer, 
der indeholder GMO ingredienser faktisk ikke skal 
oplyse herom."

GMA påstår også, at den amerikanske forfatning 
forbyder Vermont at regulere landsdækkende distri-
butions- og mærkningspraksis, der letter handelen 
mellem de enkelte delstater.

"Det er op til den føderale regering" siger GMA. 
"The U.S. Food & Drug Administration, the U.S. 
Department of Agriculture and the Environmental 
Protection Agency har både mandat og ekspertise 
til at indarbejde synspunkter fra alle interessenter på 
hvert led i kæden fra jord til bord. GMA ser derfor 
frem til at præsentere sine juridiske argumenter for 
retten."

Men loven i Vermont er ikke uden tilhængere. 
Organic Consumers Association (OCA), en græs-
rodsorganisation baseret i Finland, Minnesota, kaldet 
GMA’s klage for "et desperat forsøg på at beskytte 

virksomhedernes overskud på bekostning af forbru-
gernes rettigheder og sundhed”.

Mere end 60 lande har forbudt brugen af GMO-
ingredienser eller kræver GMO-mærkning, og de 
amerikanske forbrugere bør have adgang til de 
samme oplysninger, hævder OCA.

"Ud over sandheden og gennemsigtigheden i en 
mærkning bør enhver amerikansk statsborger være 
bekymret, når en multi-milliard dollar lobbyvirk-
somhed anlægger sag ved en føderal domstol om at 
omstøde en delstats ret til at regere for sundhed og 
sikkerhed for deres borgere" siger Ronnie Cummins, 
direktør for OCA "Aalle fornødne forholdsregler var 
truffet for at sikre, at Vermonts H.112 ville modstå 
alle juridiske udfordringer, og juridiske eksperter er 
enige om, at loven vil kunne holde i en føderal rets-
sal. GMA forsøger blot at forvolde skade på Vermont 
som gengældelse for vedtagelsen af H.112 og for at 
intimidere andre stater, der overvejer en lignende 
lovgivning eller folkeafstemningsinitiativer."

FoodBusinessNews / jnl

Rusland stopper import af fjerkrækød
fra Californien
Rusland har indført et midlertidigt forbud mod import 
af fjerkrækød fra Californien på grund af et nyligt 
udbrud af fugleinfluenza i den amerikanske delstat.
Lavpatogen fugleinfluenza blev opdaget på en cali-
fornisk vagtelfarm i maj, hvilket førte til nedslagning 
af de smittede fugle. Gården, i Stanislaus County, 
nær San Francisco, har omkring 95.000 japanske 
vagtler og omkring 21.000 pekingænder, ifølge OIE. 
Ifølge Alexei Alexeenko, pressesekretær for den 
russiske veterinære vagthund, meddelte Washington 
Moskva om ophør af udbuddet i overensstem-
melse med internationale aftaler om forholds-
regler i tilfælde af udbrud af fugleinfluenza. 
Det forventes, at leverancerne vil være forbudt i en 
periode på 90 dage, men Rusland kan stadig pålægge 
yderligere forbud, hvis man beslutter, at de handlin-
ger, som de amerikanske myndigheder har sat i værk 
til bekæmpelsen af   sygdommen, er utilstrækkelige. 
Californien er den tredje største producent af fjerkræk-
ød blandt de amerikanske delstater og en stor leve-
randør til det russiske marked. I de første ni måneder 
af sidste år, importerede Rusland 267.900 tons kyl-
lingekød fra USA til i alt 299,5 mio. $ (1,6 mia. kr.), 
ifølge data fra the Federal Custom Service i Rusland. 
Samtidig siger eksperter, at det russiske marked ikke 
vil stå overfor eventuelle negative virkninger af dette 
forbud.
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Midt i maj måned var en gruppe på 12 personer 
med meget forskellig baggrund på en tre dages 
studietur i Nordtyskland, for bl.a. at se mobile 
hønsehuse i brug. 

Turen var arrangeret af Økologisk Rådgivning, 
Økologisk Landsforening og Organic by Nørskov. 

Mobile hønsehuse
De huse, vi så, havde fra 225 til 1.200 hønepladser, 
og idéen med de mobile huse er at flytte hønerne, 
så de hele tiden har direkte adgang til friskt græs. 
Husene blev flyttet med fra én uges til flere måne-
ders mellemrum afhængigt af hus, årstid og jord-
forhold.  De arealer, husene stod på, var indheg-
nede græsmarker, og hønerne gik ikke langt væk fra 
husene. Alle de høner vi så, var brune Lohmann af 
ren æglæggertype, og produktionen var økologisk 
eller biodynamisk. Prisen pr høneplads er 120-150 
$, og produktionen er baseret på en betydelig andel 
af manuelt arbejde. Derfor egner denne produkti-
onsform sig udelukkende til produktion af æg af 
luxusklasse til forbrugere, der efterspørger lokalt 
producerede æg fra høns, der lever under optimale 
dyrevelfærdsmæssige betingelser. Salget skal ske 
uden fordyrende mellemled, og producenterne står 
selv for en stor del af markedsføringen. De små 
mobile huse til 225 høner, som kan flyttes med en 
traktor og gerne flyttes ugentligt, betragtes som en 
god måde at fremvise produktionen på overfor for-
brugerne. I alle flokkene var der en hane pr 40-50 
høner, hønsene var meget rolige og tillidsfulde, og 
de var fuldfjerede, også en flok ca. to år gamle høner, 
der havde været fældet. Man kan nemt få overblik 
over flokken, der går i mini-etageanlæg i husene. I 
de store samles æggene med ægbånd, i de mindre 
samles de manuelt udefra. 

Flere typer økologiske æg i Tyskland
I Tyskland står private firmaer for økologimærk-
ningen, og der findes flere typer af økologiske æg, 
herunder Bioland, Naturland og Demeter. De mest 
konsekvente regelsæt findes hos Demeter, der er et 

internationalt certificeringssystem for biodynamiske 
produkter.

Hühnermobil 
De største mobile huse af typen Hühnermobil havde 
1.200 hønepladser. Huset på fotoet vejer 23 tons 
og flyttes frem hver uge ved hjælp af tre traktorer. 
Solceller på taget sikrer energiforsyningen hele året 
rundt.

Fra dette hus leveres Bioland-æg til butikker i Hamborg og 
Bremen 

Etageanlægget inde i det største Hühnermobil hus med reder 
på slat i midten med boghvedeskaller og manuel ægindsamling

Wördekemper
Wördekemper er navnet på en anden mobilstald 
med 1.200 hønepladser. Stalden stod 6 måneder på 
vinterplads med frostfri vandforsyning og flyttes 
resten af året hver 6.-8. uge. Det tager et firma med 
tre traktorer 15 minutter at flytte stalden, når den er 

Af Susanne Kabell, Videncenter for Landbrug, Økologi

KONSULENTENS DAGBOG

Susanne Kabell

Studietur til Nordtyskland med fokus på mobile 
hønsehuse i praksis
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løftet op på hjul. Foder opbevares i en bigbag i en 
silo af træplader uden for huset. Vand tilføres med 
mobil tank.

Inventaret er Vencomatic reder, nipler, foder-
render. Den del af gødningen, der ikke opsamles på 
gødningsbåndet, falder igennem nederste slat og ned 
på jorden.

Store æg blev solgt i tilhørende gårdbutik for 0,42 
€ de små for 0,30 €.

 
7.600 høns i rundbue-mobile huse med veranda
Den største konsumægproduktion vi besøgte, havde 
i alt 7.600 høns i rundbue-mobile huse med veranda 
i samme form som huset. Verandaen kobles af når 
huset flyttes. 

Disse mobile huse har en fast vinterplads med frost-
sikker vandforsyning, og flyttes tre gange om året. 
Det slidte areal pløjes ned og tilsås med græs. Der 
var afsat 13,5 m2 pr høne pr år, og hønsene havde 
adgang til 4 m2 pr høne ad gangen.

Rederne var opsat langs den side af huset, hvor 
der ikke var udgangshuller. Der var en siddepind 
ud for rederne, og der var etageanlæg med vand og 
foder i midten af huset. Der var angiveligt ikke pro-
blemer med gulv-æg, hvilket kan undre med denne 
konstruktion. 

Et webcamera i huset giver forbrugerne mulighed 
for at se hønerne. På en måned havde 70.000 perso-
ner kigget til hønsene via kameraet.

Mobilt hønsehus uden veranda
Dette 2½ år gamle, mobile hønsehus var også bygget 
som en buehal men uden veranda. Huset vejer 5,5 
ton og har plads til 368 høns. Det har en vinterplads 
med frostsikret vandforsyning og flyttes i øvrigt hver 
6.- 8. uge ved hjælp af en 80 HK traktor. 

Indretningen er symmetrisk med Vencomatic reder 
i midten og slat med vand, siddepinde og manuel 
fodring i små fodersiloer på slat.

Der var 340 høner med haner i huset, delt i to 
aldre for at sikre konstant ægforsyning. Det var svær 
at se forskel på de unge høns og dem, der var over 
et år gamle, alle var fuldfjerede og så rigtig flotte ud. 

Huset har ikke fast bund, men gødningen 
falder gennem det nederste slat ned på jorden. 
Gødningsbåndet trækkes manuelt frem og tømmes 
en gang om ugen. Styresystem fra Van Gent. Der var 
plads i forreste del af huset til at samle æggene fra 
ægbåndet på bakker.  ➝
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Blodmider havde overbevist husets ejere om, at det 
ikke er en god idé at have to aldre høns i samme 
hus, idet de ikke kan slippe af med blodmiderne, når 
huset ikke kan rengøres ordentligt, når det aldrig er 
tomt.

I den velbesøgte gårdbutik kostede et lille æg 0,35 
€, mens et stort kostede 0,45 €.

Lille Hühnermobil
Dette lille Hühnermobil hus flyttes hver 3. uge. 

Huset har plads til 225 høner, og der indsættes 
en hane pr 50 høner. Demeter stiller krav om både 
et ”varmt” og et ”koldt” skrabeareal, derfor var der 
etableret overdækket skrabeareal uden for huset. Der 
skal være 2,25 m2 udendørs skrabeareal til de 225 
høner. Foder og vand suppleres udenfor huset for at 
trække hønerne ud på marken. Der var ud over langt 
græs ingen bevoksning på arealet. Der var afsat 2½ 
hektar til flokken, da jorden er tør og sandet. Huset 
var en ældre model, som i modsætning til de nye 
huse ikke har automatisk lysprogram. 

I huset er der en fællesrede under den lave del 
af taget, en vandtank på 1.000 liter over nippelvan-
derne og en lille foderopbevaring til foder til 1-4 
ugers forbrug.

Gødningsbåndet trækkes rundt manuelt og tømmes 
en gang om ugen. Der er slats som etageadskillelse, 
og ingen bund i huset. Hønerne går ud i den ene side, 
og æggene samles fra den modsatte langside, hvor 
man kan åbne til bagsiden af fællesreden. Der var 
brugt havreskaller som redemateriale.

Fællesrede i den lille Hühnermobil 

Æggene sælges for 0,27 € i den velassorterede øko-
logiske gårdbutik eller i abonnementskasser direkte 
til forbrugerne.

Et lille Hühnermobil-hus blev vist frem på dyr-
skuet i Roskilde sidste weekend i maj, og det vil 
derefter blive taget i brug på Sjælland. ➝

Lille Hühnermobil forfra.

Lille Hühnermobil bagfra.
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Det eneste alternativ

ATR Landhandel tilbyder skarpe priser og  
et fleksibelt produktprogram

• Skarpe priser
• Leveringssikkerhed
• Kvalitet
• Rådgivning og opfølgning
• Stærkt produktprogram

ATR er din leverandør af fjerkræfoder

Salg af foder til:
Slagtekyllinger

Høns
Kalkuner
Vildfugle

Kontakt vores  
konsulent og hør 
om mulighederne 
for at prøve ATRs  
fjerkræfoder:

 
 

 
Lars Rasmussen,  
markedschef 
24 61 72 55 
lars.rasmussen@
atr-landhandel.dk

www.atr-landhandel.dk

Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS - Vævervej 16 - 7490 Aulum - Tlf. 38 41 66 00(1
7

Diversitet på de økologiske og biodynamiske 
landbrug
Disse små hønsehold dækker især et behov for diver-
sitet på de økologiske og biodynamiske landbrug. De 
giver mulighed for at vise forbrugere en forholdsvis 
rationel ægproduktion med et meget højt niveau af 
dyrevelfærd. Omkostningerne ved denne produktion 
er høje, og alle producenter brugte velkendte, brune 
høneracer og de dertil anbefalede lysprogrammer. 
De fleste brugte færdigfoder for ikke at risikere 
svigt i ægkvaliteten. Afsætningen var i alle tilfælde 
rettet direkte mod forbrugeren uden fordyrende mel-
lemled, og prisen lå noget over de priser, der betales 
i almindelige supermarkeder. Æggene blev solgt til 
forbrugere, der ønsker sunde æg med en dokumen-
terbar historie om et godt hønseliv.

Interiør i den lille Hühnermobil.
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LVK dyrlæge på besøg hos 
hollandske slagtekyllingeproducenter
Af Dyrlæge Johanne Juul, LVK Fjerkræ Team 

En uge i april tog jeg sammen med Elancos Ebbe 
Pedersen på besøg hos dyrlæge Johanna Van der 
Strom i Holland. Som ny fjerkrædyrlæge i Danmark 
gælder det om at få set så meget som muligt både 
her og i udlandet. Efter 7 måneder i branchen er 
det min klare fornemmelse, at der findes næsten 
lige så mange måder at passe kyllinger på som der 
findes producenter, og det både på godt og mindre 
godt. Vores hovedfokus i Holland var tarmsundhed 
og meningen var at sætte mig godt og grundigt ind 
i Elancos Health Tracking System (HTS). At der 
også var tid til snak om alt muligt andet vedrørende 
slagtekyllinger, var bare et plus. Vi fik levende kyl-
linger med fra hver besætning og brugte Plantemas 
laboratoriefaciliteter til at obducere kyllingerne. Jeg 
fik altså også finindstillet min aflivningsteknik.

 Health Tracking Systemet bruges internationalt 
til at score og sammenligne kyllingers sundheds-
status. Helt enkelt gennemgås sunde og raske gen-
nemsnitlige kyllinger fra A til Z ved obduktion i 
alderen dag 21 – 28. Der gives en bestemt score ved 
hvert organsystem. Scoren angiver problemområder 
i besætningen som måske, måske ikke er åbenlyse 
for producenten ved første øjekast. Det kunne være 
hudbetændelse, benproblemer, coccidiose, mavesår 
eller ringe tarmsundhed.

Kyllinger på 2 etager
De producenter, vi besøgte, havde stalde af ældre 
dato endog med kyllinger på 2 etager. På første 
sal var der aldrig problemer med at varme gulvet 
op til gengæld var rengøringen lidt af et mareridt. 
Strøelsen var generelt svær at styre hos alle pro-
ducenter og holdningen var klart, at det skyldtes 
sammenspil mellem tarmsundhed og sygdom, samt 
hvor foderet var produceret. Der var stort fokus på 
management, og alle brugte meget tid på at styre og 
kontrollere klimaet i husene. 

En væsentlig ting, som jeg mener, vi i Danmark 
kunne lære noget af, var de rutinemæssige obduktio-
ner, der blev foretaget i Holland. Fra dag 21 blev der 
en gang om ugen obduceret fra alle huse. Det gav et 
godt indblik i, hvad der venter ved slagt, kassationer 
eller andet, om der skal tyndes ud, og om man har 
overset sygdom. Det skaber overblik over, hvad der 
skal gøres inden næste hold sættes ind. De holland-

Johanne Juul

Stueplan. Første sal.
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ske producenter får også jævnligt taget IB prøver for 
at kende infektionsniveauet og serotyperne i husene, 
så vaccinen til næste hold kan udvælges korrekt. Det 
var i flere tilfælde dyrlægen, der vaccinerede kyllin-
gerne. Ved infektioner undersøges også for resistens, 
og jeg fik alligevel noget af en overraskelse hos en 
producent, da jeg så hvor få behandlingsmuligheder, 
han havde ved coli-infektion hos daggamle kyllin-
ger. Resistensen var høj.

Obduktionsfund
Obduktionerne fra de forskellige farme viste helt 
forskellige problemer: coccidiose og nekrotiserende 
enteritis. Irritation i luftrør og trædepudesvidninger 
(IB virus). Reflux af galde til mavesækken, et typisk 
tegn på at kyllingen ikke æder. Slappe tarme, orange 
slimet eller vandigt indhold og ufordøjet foder i 
endetarmen som tegn på, at foderoptagelsen er ringe.  
På bare 5 kyllinger pr. hold kunne vi identificere 
sundhedsproblemer eller sygdomsproblemer, om 
man vil, og afgøre, om problemet var stort eller 
omfattende nok til at skulle løses her og nu eller blot 
skulle tænkes med ved opstart af næste hold.

En eftermiddag i Plantemas laboratorium faldt 
snakken på ”White 
striping”. Vi gik 
ned i det lokale 
supermarked og 
fandt uden proble-
mer store fine filet-
er med ”White stri-
ping” i køledisken. 
Det giver måske 
ikke ændringer i 
smagsoplevelsen 
af kyllingekødet, 
men for øjet, der 
ser, kan det sagtens 
have betydning - 
altså for forbruge-
ren.  ”Wooden bre-

ast” ligeledes en brystmuskelforandring ses nu iføl-
ge en lokal hollandsk dyrlæge oftere. Producenterne 
har lært en metode til at spotte kyllingerne tidligt. 
Kyllingen kan ikke samle vingerne over ryggen, og 
med følsomme fingerspidser mærker producenten 
efter selv svage forandringer i brystmuskulaturen. 
Vi fandt ikke ”White striping” eller ”Wooden breast” 
ude hos producenterne i løbet af min uge i Holland, 
men det er et alvorligt problem. 

Klækning i stalden
Et meget interessant besøg gjaldt en hollandsk 
producent Kees Koolen, der også blev omtalt i maj 
nummeret af fjerkræbladet. Kees Koolen afprøver 
Vencomatics X-treck system med klækning i stal-
den. Elanco benytter også Kees Koolens huse til 
forsøg med små klimabolde, der lægges ind i husene, 
skubbes rundt af kyllingerne og måler forskellige 
parametre, der efterfølgende kan bruges til at skabe 
en oversigt over klimaet i huset. Kees er med i 
mange ting. 
Kees fortalte om kyllingens hårde start i det nor-
male produktionssystem. De første døgn er som en 
rutsjebanetur, mener han. Hans fornemmelse er, at 
klækning direkte i huset, hvor kyllingen skal være, 
giver rolige dyr, der hurtigere kommer i gang og 
dermed er foran fra start. Det var et stort arbejde at 
få æg-stativerne, der hang i loftet, op og ned og fyldt 
med rugeægsbakker. Rengøringen efter klækning 
blev til stadighed diskuteret.  Stalden deltes op i 4, 
og der blev afprøvet forskellige klækningshøjder, 
temperaturer på gulvet, strøelse og tid i stalden inden 
klækning for at finde de omstændigheder, der gav 
den bedste klækningsprocent og det bedste klima 
for den daggamle kylling. Undervejs og ved slagt 
blev der lavet opgørelser over resultater som vægt 
og dødelighed. Disse data kan endnu ikke afgøre, 
om klækning i stalden rent faktisk giver en forskel. 
Det er virkelig spændende, at der i slagtekyllinge-
produktionen fortsat er producenter, der interesserer 
sig for at udvikle og forandre produktionsmetoder 
og produktionsforhold. Kyllingerne ved mit besøg 
hos Kees var desværre for små til, at vi kunne give 
dem en grundig inspektion med HTS. Det kunne 
være spændende at se, om f.eks. tilbageholdt blom-
mesæk forekommer mindre i dette system end i det 
traditionelle rugerisystem.

HTS i Danmark
LVK udfører allerede ”lesions scores” hos flere pro-
ducenter i Danmark, hvor det handler sig om at finde 
ar efter coccidiose i kyllingernes tarm og vurdere 
smittepresset i huset. Det ville nemt kunne udvides 
til at foretage en mere omfattende undersøgelse og 
bruge HTS til at indkredse sundhedsproblemer som 
så kan forebygges.

Obduktionsfund bughinde- og hjer-
tesæksbetændelse.

Obduktionsrække.
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Langsom vækst på det russiske marked for 
fjerkrækød 
Rusland producerede 276.000 tons fjerkrækød (slag-
tet vægt) i februar 2014, og det er 4,7 % mere, end 
der blev produceret i februar 2013, ifølge data offent-
liggjort af den Russiske Føderale Statistikservice 
(Rosstat). 

I de første to måneder af året, steg den industrielle 
produktion af fjerkrækød i Rusland med 3,7 % i for-
hold til samme periode af 2013. 

Det er bemærkelsesværdigt, at distrikterne i 
Rusland viser forskellige tal for vækst i fjerkræ-
produktionen. I absolutte og relative termer går 
førstepladsen til Det Føderale Distrikt Volga (vækst 
på 15.500 tons i slagtet vægt eller 16,7 % i forhold 
til januar-februar 2013). På andenpladsen i forhold 
til tempo i væksten i fjerkræindustrien ligger det 
Centrale Føderale Distrikt, som oplevede en stigning 
i fjerkræproduktion med 5.900 tons eller 2,8 % ved 
en sammenligning fra år til år. 

Blandt regionerne i Den Russiske Føderation er 
den største stigning i produktionen af fjerkrækød i 
de første to måneder af dette år blevet registreret i 
Kursk-regionen (en stigning på 9,4 tons i slagtevægt 
sammenlignet med den samme periode sidste år), 
Mordovia (+ 5.000 tons) og Chelyabinsk-regionen 
(+ 4.300 tons). 

World Poultry / jnl / mst

Mexicanske Industrias Bachoco rapporterer om 
fald i salget af fjerkrækød 
Den mexicanske fjerkrægigant, Industrias Bachoco 
har annonceret et fald på 3,5 % i salget i sine urevi-
derede resultater for første kvartal 2014. 

Selskabets nettoomsætning for 1. kvartal 2014 
udgjorde 9,64 mia. $ (52,7 mia. kr.), 345,3 mio. $ 
(1,9 mia. kr.) eller 3,5 % under de 9,9 mia. $ (54,6 
mia. kr.) rapporteret i 1. kvartal 2013. I 1. kvartal 
2014 udgjorde salget fra amerikanske aktiviteter 
19,7 % af den samlede omsætning, sammenlignet 
med 22,7 % i 1. kvartal 2013. 

Reduktionen i salget skyldes primært lavere priser 
hovedsageligt på kylling og foderblandinger, men 
det bliver delvist opvejet af højere volumen solgt af 
disse produkter. 

Rodolfo Ramos Arvizu, adm. direktør for Bachoco, 
udtalte: ”I   første kvartal af 2014 har den mexicanske 
fjerkræindustri observeret en god balance mellem 
udbud og efterspørgsel på vores amerikanske marked 
efter en svag start på året, hvor betingelserne dog er 
forbedret gennem kvartalet.  

Selv om vores samlede mængder er forbedret i 
forhold til første kvartal af 2013, pressede de lavere 
råvareomkostninger vores vigtigste produktpriser 
ned, således at nettoomsætningen oplevede et fald 
på 3,5 %. På den anden side har de lavere råvare-
priser mere end opvejet prisnedsættelsen, og som 
et resultat er vores driftsresultat forbedret i forhold 
til samme kvartal året før. I overensstemmelse med 
den nye skatteordning i Mexico, som trådte i kraft 
fra 1. januar 2014, er vores mexicanske drift under-
lagt en højere skatteprocent, som negativt påvirker 
vores nettoindtægt i første kvartal. Trods disse 
betingelser, opnåede vi dog højere indtjening per 
aktie. Endvidere opretholder Bachoco en meget solid 
finansiel position med en negativ nettogæld på 5.665 
mio. $ (31 mia. kr.).”

World Poultry / jnl / mst

Dioxin i æggene lukker ægproducent i 
Cloppenburg i Niedersachsen i Tyskland
Hos en ægproducent i Cloppenburg har myndighe-
derne fundet forurenede æg. 

Omfanget af forureningen er stadig ukendt, 
men myndighederne blokerede torsdag den 26. 
juni en ægproducent i Cloppenburg efter, at der 
under inspektioner blev fundet forhøjede niveauer 
af dioxiner og polychlorerede biphenyler (PCB) 
i æggene. Dette meddelte det Niedersächsische 
Verbraucherschutzministerium fredag   aften. 
Bedriften fik forbud mod at sælge æg, ægprodukter 
og fjerkrækød. Ifølge de hidtidige undersøgelser er 
ingen forurenede æg var blevet solgt på markedet. 

”På nuværende tidspunkt antager vi, at ingen 
forurenede æg er blevet solgt til forbrugerne” siger 
talsmand Klaus Jongebloed. Det er uklart, hvordan 
giften er endt i æggene.

På bedriften i Cloppenburg, er der opstaldet ca. 
5.400 dyr i to stalde. Mere detaljerede oplysninger 
om bedriften, kan han ikke oplyse på nuværende 
tidspunkt, siger talsmanden. Undersøgelserne fort-
sætter, og nye resultater kan forventes i den kom-
mende uge. 

I Niedersachsen og Nordrhein-Westfalen blev der 
for to år siden fundet forhøjede forureningsniveauer 
i æg. Dengang blev jorden identificeret som kilden 
til forureningen, for eksempel på gårdene i Aurich. 

NRD.de / jnl
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Afrika vil importere 20 % af verdens 
fjerkræ i 2023
Af Silas Berthou, Landbrug & Fødevarer 

Den globale import af fjerkrækød ventes at stige 
med 30 % i det næste årti. Afrika vil stå for 40 % 
af stigningen. Det svarer til, at Afrika vil impor-
tere 20 % af verdens fjerkræ i 2023.

Tal fra det amerikanske landbrugsministerium viser, 
at Afrika vil stå for en femtedel af den samlede 
globale import af fjerkrækød om ti år. Dermed haler 
Afrika hastigt ind på Mellemøsten, der traditionelt set 
er det største importmarked for fjerkrækød, og sam-
men med Afrika forudsiges de to regioner at absor-
bere halvdelen af verdens samlede fjerkræimport.  
Det svarer til en samlet andel af væksten i importen, 
for begge regioner, på 80 %.

Med den forventede fremgang, vil Afrika i 2023 
være et ligeså stort importmarked som henholds-
vis Asien og Sydamerika. Disse to regioner kan 
hver især tilskrives en forventet andel af den glo-
bale import af fjerkrækød på knap 20 % i 2023.  
Det er værd at bemærke, at væksten i Sydamerika 
især kan henføres til udviklingen i Mexico. Mexicos 
andel af væksten det næste årti forudsiges at udgøre 
en fjerdedel.

Flere folk med flere penge øger efterspørgsel 
i Afrika
Årsagen til denne udvikling kan tilskrives flere 
faktorer, som kan deles op i to hoveddele. For 
det første stigende efterspørgsel fra befolkningen 
i Afrika og Mellemøsten. For det andet et fald i 
væksten af import til andre regioner i verden, hoved-
sageligt Rusland. 

Den stigende efterspørgsel i befolkningen hænger 
sammen med stigende indkomster. Det er påvist, 
at når husholdningers indkomster stiger, så ændres 
deres forbrugsmønstre. Husholdningerne begynder 
at efterspørge en større andel af animalsk forbrug 
ud af det totale husholdningsbudget, hvilket sker 
på bekostning af vegetabilske produkter. Ydermere 
betyder en eksplosivt voksende befolkning naturligt, 
at der er flere munde, der skal mættes. 

Silas Berthou

Kommerciel slagtekyllingeproduktion i Zambia.

Forventet udvikling i importen af fjerkrækød.
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Dertil kommer, at øget bekymring vedrørende 
husdyrsygdomme, i både Afrika og Mellemøsten, 
har sænket den indenlandske produktion og øget 
efterspørgslen efter import.

Rusland får mindre betydning
Fra starten af 1990’erne var det især de asiatiske 
lande og Rusland, der stod for væksten i efterspørgs-
len på verdensmarkedet. I 2012 købte kineserne 8 
% af det handlede fjerkrækød på verdensmarkedet. 

Dette forventes at være det samme i 2023. 
Russerne købte ligeledes 8 % af den globale import 
i 2012, og deres efterspørgsel ventes at falde til en 
andel på 1 %. Ruslands aftagende import skyldes 
indenlandsk politik, der søger at begrænse importen 
og styrke indenlandsk produktion. 

Derudover falder væksten i russernes forbrug per 
indbygger, som følge af aftagende vækst i indkomst 
og stigende priser på fjerkrækød. I Kina er forbruget 
af fjerkrækød stigende per indbygger. Men denne 
stigende efterspørgsel bliver imødekommet af en 
stigende indenlandsk produktion.

Hvad betyder det for danske producenter?
Danmark eksporterede 178.000 tons fjerkrækød i 
2013, hovedsagligt til Tyskland, Sverige og andre 
EU-lande. Den samlede værdi af denne eksport var 
knap 3 mia. kr. Og sektorens eksport bidrager der-
med signifikant til Danmarks handelsbalance. 

Danmark har en produktion af fjerkrækød, 
der er kendetegnet ved et højt niveau af føde-
varesikkerhed og med en høj produktivitet. Det 
gør, at det er muligt for dem at konkurrere med 
andre lande om fremtidens nye vækstmarkeder. 
Prognosen fra det amerikanske landbrugsministe-
rium tegner et positivt billede af vækstmulighederne 
for eksporten af fjerkrækød lige udenfor EU’s græn-
ser.

Efterspørgslen vil først og fremmest være efter 
lavkvalitets produkter fra andre lande end Danmark. 
Men overordnet set kan det forventes, at den sti-

gende efterspørgsel i Afrika vil afføde en stigende 
efterspørgsel på højkvalitetsprodukter, som eventu-
elt kunne komme fra danske producenter.

Ekstensiv fjerkræproduktion i Afrika. Frosne kyllingeprodukter i supermarked i Zambia.
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Levnedsmiddelvirksomheden HEDEGAARD foods 
ekspanderer i Norden

HEDEGAARD foods har købt 50 % af akti-
erne i den finske levnedsmiddelvirksomhed 
Munakunta, der med 40 % markedsandel er 
størst i Finland inden for pakning af skalæg og 
produktion af pasteuriserede ægprodukter.

Med købet af den finske virksomhed styrker 
HEDEGAARD foods sin position som Nordens 
største levnedsmiddelkoncern inden for skalæg, 
kogte og pasteuriserede ægprodukter.

”Vi er meget tilfredse med 
vores investering i Manukunta, 
som er en moderne virksomhed 
med et stort potentiale. Den pas-
ser strategisk rigtig godt sam-
men med vores øvrige aktiviteter 
i Danmark og Sverige. Kravet 
fra vores detailkunder er store 
volumener, konkurrencedygtige 
priser og innovative produkter samt proaktiv mar-
kedsføring. Dette vil købet helt sikkert være med til 
at styrke” siger Ivan Noes Jørgensen

Munakunta har to ægpakkerier i Finland samt en 
produktfabrik til fremstilling af pasteuriserede
ægprodukter. Derudover har Munakunta en virksom-
hed i Estland, der producerer kogte pillede æg til 
Food Service branchen. Endelig ejer virksomheden 

38 % aktier i et mindre ægpakkeri på vestkysten af 
Finland samt 12 % aktier i en foderstofvirksomhed.
Virksomheden omsatte i 2013 392 mio. kr., og havde 
et resultat før skat på 8,3 mio. kr. 

HEDEGAARD foods forventer efter købet en årlig 
omsætning på mere end 1,3 mia. kr.
”Købet af 50 % af aktierne i 
Munakunta er en vigtig milepæl 
i vores strategi fra 2010, om at 
lade HEDEGAARD foods følge 
den øvrige del af Danish Agro 
koncernen og blive en betyden-
de spiller i landene rundt om 
Østersøen” siger bestyrelsesfor-
mand Christian Junker og fort-
sætter:

”Vi ser gode muligheder for en international 
ægvirksomhed, der kan matche detailhandelens eks-
pansioner på tværs af landegrænserne samtidig med 
at der skabes synergier virksomhederne imellem så 
konkurrencekraften og indtjeningsevnen på sigt kan 
styrkes” siger han.

I forbindelse med købet bli-
ver der i Finland stiftet et nyt 
selskab, der kommer til at hedde 
Muna Foods Oy. Alle aktiviteter-
ne i Munakunta bliver overført 
til det nye selskab. Det bliver 
Munakuntas nuværende adm. 
direktør Jan Lähde, der bliver 
direktør i Muna Foods Oy, mens HEDEGAARD 
foods adm. direktør Ivan Noes Jørgensen har det 
overordnede ledelsesansvar for hele koncernen.

Aftalen mangler nu at blive endeligt godkendt af 
de finske konkurrencemyndigheder.

Pressemeddelelse Danish Agro / jnl

Ivan Noes Jørgensen

Jan Lähde

Christian Junker

KFC genopliver Double Down 
Brød er dødt, og Double Down er tilbage. 

KFC har annonceret en relancering af den popu-
lære kylling "sandwich" Double Down. Double 
Down vil være på KFC menuerne i en begrænset 
periode fra 21. april til 25. maj. 

The Double Down indeholder to stykker krydrede 
kyllingefileter, to stykker bacon, to stykker Pepper 

Jack ost, og ”the Colonel’s Secret Sauce”. The 
Double Down er den mest succesfulde sandwich i 
KFCs historie. Der blev solgt mere end 10 millioner 
af dem i USA på mindre end en måned, da den blev 
lanceret i 2010. Siden da har Double Down optrådt 
på KFC-menuer i Japan, Filippinerne, Sydafrika, 
Australien og Canada. 

MeatPoultry.com / jnl / mst
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Den globale handel med foderkorn
vokser med 25 % det næste årti
Af Silas Berthou, Landbrug & Fødevarer 

Global handel med foderkorn vil stige med 36 
mio. tons fra 2014/15 til 2023/24. Især majs vil 
indtage en større andel af verdenshandlen. De 
vigtigste markeder bliver Kina, Mexico, samt 
Afrika og Mellemøsten.

Øget animalsk produktion driver efterspørgsel på 
foderkorn 
Handlen med foderkorn globalt ventes, ifølge det 
amerikanske landbrugsministerium (USDA), at stige 
med 25 % fra 2014/15 til 2023/24, hvilket svarer til 
36 mio. tons. Handel med majs til foder ventes at 
udgøre en stigende andel af denne vækst, og alene 
handel med majs forudsiges at vokse med 29 %. 
Handel med hvede forudsiges en stigning på 19 % 
til 178 mio. tons. 

Væksten drives primært af udvidelsen af animalsk 
produktion i lande med underforsyning af foderkorn, 
som Kina, Mexico og Afrika og Mellemøsten. 
De regioner forventes sammenlagt, at udgøre 77 
% af den totale stigning i importen af foderkorn. 
Forsyningen af foderkorn forventes især at komme 
fra USA, Sydamerika og Sortehavsregionen. De 
regioner ventes tilsammen at udgøre 87 % af væk-
sten i eksport af foderkorn over de næste ti år.

Figur 1: Den forventede import af foderkorn fordelt på lande/
områder.

50 % af handlet foderkorn vil blive importeret til 
Kina i 2023/24 
Kinas import af majs forudsiges en støt vækstrate og 
vil nå 22 mio. tons i 2023/24. En styrket indenlandsk 
efterspørgsel efter især fodermajs, kan primært 

henføres til den animalske produktions strukturelle 
ændringer og vækst, samt stigende brug i industrien. 
Den øgede import af majs til Kina ventes at udgøre 
knap 50 % af den totale forventede vækst i den glo-
bale handel med majs i det næste årti. 

Afrika og Mellemøsten spås at udgøre 17 % af 
forøgelsen i den globale handel med foderkorn frem 
til 2023/24. Den primære årsag er stigende indkomst 
og stigende befolkningstal, som vil øge efterspørgs-
len efter animalske fødevarer. 

Importen af majs til Mexico vil ifølge USDA 
stige fra 11 mio. tons til 16 mio. tons, over de næste 
ti år. Alt i alt vil Mexicos import af foderkorn repræ-
sentere 13 % af stigningen i den globale import af 
foderkorn. Det kan henføres til et større forbrug af 
animalske produkter, som stimulerer ekspansion af 
indenlandsk produceret animalske produkter og som 
følge heraf, import af foder. 

Sydøstasiatisk import af majs forudsiges at stige 
markant frem til 2023/24. Øget efterspørgsel fra 
animalske producenter vil øge importen til 12 mio. 
tons, hvilket svare til 37 %. Regionen ventes at stå 
for 10 % af væksten i den globale handel med majs. 
I Østasien, der inkluderer landene Japan, Sydkorea 
og Taiwan, ventes kun en begrænset stigning i 
importen af foderkorn. Det beror på miljøbegræns-
ninger ift. udvidelse af husdyrproduktion, samt en 
stigning i import af kødudskæringer. Regionen står 
i dag for 25 % af den globale import af foderkorn, 
men den andel ventes at falde til 18 %.

Figur 2: Den forventede eksport af foderkorn fordelt på lande/
områder.
 ➝

Silas Berthou
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Hvad betyder det for danske fødevarevirksom -
heder? 
Den markante stigning i handel med foderkorn, 
vil ikke betyde højere priser og dermed ikke større 
omkostninger for danske husdyrproducenter. Det 
skyldes, at den globale produktion af foderkorn ven-
tes at følge med det globale forbrug af foderkorn, 
ifølge en prognose fra OECD. 

Ifølge OECD forventes en vækst i udbytte for 
foderkorn på 12 %, hvilket er nok til, at sikre en 
lempelse i real prisen over perioden 2013-2022. 
En vækst i den globale handel af foderstoffer bør 
således ikke påvirke de danske husdyrproducenters 
foderomkostninger. Figur 3: Den forventede produktion og forbrug af samt verdens-

markedsprisen på foderkorn

Reference: 
USDA Agricultural Projections to 2023. http://www.
ers.usda.gov/publications/oce-usda-agricultural-pro-
jections/oce141.aspx  

OECD-FAO Agricultural Outlook 2013-2022. 
http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturalout-
look/ 

DSM lancerer regnemaskine for miljømæssig 
bæredygtig 
DSM har annonceret lanceringen af sin RONOZYME 
ProAct Environmental Sustainability Calculator. Det 
web -baserede program giver kunder og andre inte-
ressenter mulighed for hurtigt at vurdere de miljø-
mæssige konsekvenser ved at bruge denne protease 
i produktionen af slagtekyllinger. Værktøjet er det 
seneste i en serie af DSM investeringer til opbakning 
af bæredygtighed i foderindustrien.

Ved at konvertere komplekse Life Cycle Analysis 
(LCA) modelberegninger til klare og forståelige 
resultater, giver den intuitive regnemaskine interes-
serede mulighed for at vurdere den miljømæssige 
fordel ved at tilføje protease RONOZYME ProAct til 
slagtekyllingefoderet. Beregneren giver producenter, 
fabrikanter og andre interessenter i fødevarekæden 
hurtig adgang til relevant og forståelig information, 
der støtter dem i at træffe produktionsbeslutninger 
baseret på større viden.

Den effektive udnyttelse af proteaser i slagtekyl-
lingefoderet kan øge fordøjeligheden af aminosyrer 
og reducere kvælstofmængden i husdyrgødning, og 
producenterne får mulighed for at øge produktivi-
teten pr. arealenhed i tråd med de stadigt stigende 
miljøkrav. Udover at opstille en skala for miljømæs-
sig bæredygtighed i fjerkræproduktionen, under-
støtter det innovative værktøj også producenter i at 

maksimere de potentielle økonomiske fordele, der 
opnås ved hjælp af en protease, gennem fodersam-
mensætning og reducerede arealkrav til udspredning 
af husdyrgødning.

Det fleksible værktøj giver brugerne mulighed for 
at indtaste deres egne data eller alternativt bruge en 
række forprogrammerede skabeloner til at vurdere 
de miljømæssige og økonomiske fordele ved tilsæt-
ning af en proteaser til fjerkræfoder. "Ved at præ-
sentere de komplekse miljømæssige output af LCA 
på en måde, der er relevant for de daglige beslut-
ninger hos slagtekyllingeproducenter, hjælper vores 
Environmental Sustainability Calculator brugerne til 
hurtigt at vurdere, hvilken effekt proteaser kan have 
i forhold til at reducere deres miljøpåvirkning." Siger 
Adam Smith, Market Development Manager, DSM. 
"Som den første af sin slags, viser lommeregneren 
vores engagement i bæredygtighed og til at støtte 
vores partnere i hele forsyningskæden til at forbedre 
deres produktivitet og rentabilitet, mens de altid er 
på forkant med den strenge miljølovgivning."

For at vurdere de økonomiske og miljømæssige 
konsekvenser brugen af proteaser kan have på den 
enkelte bedrift, kan man besøge: www.dsm.com/
anh-environmental-optimizer. 

AllAboutFeed.net / jnl / mst
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Flest burhøner i EU 
EU-Kommissionen har nu fremlagt ajourførte 
oplysninger om produktionstyper for æglæg-
gende høner i EU. 

Forløbet af omlægningen
De fleste æglæggende høner i EU holdes i beri-
gede bure. Med 57,4 % dominerer denne produk-
tionsform. Forbuddet mod konventionelle bure i 
EU trådte i kraft den1. jan 2012, og ifølge de 
nye data opfylder næsten alle medlemslandene 
nu dette krav. Kun fra Grækenland rapporteres, 
at 23.000 høner stadig opstaldes i gamle bure.  
For første gang vedrører dataene EU-28. I Kroatien, 
som blev medlem af EU kun den 1. juli 2013 er 
EU-direktivet fra 1999 om beskyttelse af æglæg-
gende høner endnu ikke er implementeret. Der var 
38,6 % af hønerne stadig opstaldet i gamle bure, men 
Kroatien har kun 0,5 % af alle æglæggende høner 
i EU, så de konventionelle bure som helhed ikke 
længere er relevante i EU med 0,2 % af de læglæg-
gende høner

I 2010, hvor behovet for omlægning var meget 
stort, var 45,5 % af de æglæggende høner i gamle 
bure. 

Hvad er kommet i stedet?
Hvilken produktionsform, som har erstattet de tradi-
tionelle bure, varierer fra land til land. 

Der er kun få lande, der satser på skrabeæg. Denne 
produktionsmetode dominerer kun i Østrig (68 %), 
Holland (64 %), Tyskland (63 %), Sverige (63 %), 
Slovenien (52 %) og Luxembourg (88 %), og i 
Luxembourg har man kun 100 000 æglæggende høner.  
De fleste lande satser på berigede bure. Især i 
Baltikum samt i Syd- og Østeuropa har de 
såkaldte alternative systemer kun mindre betyd-
ning, og i Spanien og Portugal ligger andelen af 
produktion i berigede bure på langt over 90 %.  

Polen også rapporteret, at 87 % af hønerne er opstal-
det i berigede bure, mens ca. 10 % var skrabehøner.  
Det er bemærkelsesværdigt med den høje andel af 
økologiske høner i Danmark (19 %). Danske økolo-
giske æg er også tilgængelige på det tyske marked.  
Det er også bemærkelsesværdigt med den høje andel 
af frilandsproduktion i Storbritannien (48 %) og 
Irland (40 %). I disse lande er skrabeægsproduktio-
nen intet væsentligt alternativ til burproduktionen. 
Selv Frankrig, hvor 70 % af hønerne er i berigede 
bure, er frilandsproduktionen mere betydende end 
skrabeægsproduktionen. 

Status
Samlet for EU tegner produktionen i berigede bure 
sig for 57,6 %, skrabeægsproduktionen udgør 26,4 
%, frilandsproduktionen udgør 12,2 %, og den øko-
logiske ægproduktion udgør de resterende 3,8 %.  
Der var i alt 380.490.000 æglæggere i de 28 
EU-lande, hvilket var 4,8 % mere end i 2012. Dette 
bekræftes af andre undersøgelser, som også viser, 
at der var en betydelig udvidelse af produktionen i 
2013.

Grundlaget for undersøgelsen 
Medlemsstaterne skal på grund-
lag af forordning 589/2008 
Artikel 31 hvert år inden 1. april 
meddele Kommissionen elek-
tronisk, hvor mange produkti-
onssteder, opdelt efter produk-
tionsmetode, og inklusive den 
maksimale antal af høner, der 
kan opstaldes der på samme tid. 
Antallet af høner, der faktisk 
er i produktion, kan meget vel 
være mindre end den maksimale 
kapacitet.

DGS / jnl
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I Tyskland stiger slagtevægten
på kyllinger
For bedre at kunne imødekomme forbrugernes efter-
spørgsel efter udskæringer har de tyske fjerkræ-
slagterier i de senere år i stigende grad satset på 
tungere kyllinger. Siden januar 2010 har det tyske 
statistiske kontor udover den månedlig mængde 
kyllingekød, som er slagtet, også indsamlet data 
for antallet af slagtede dyr. Fra dette er den gen-
nemsnitlige slagtevægt af kyllinger blevet beregnet.  
I 2013 gav det en gennemsnitlig slagtevægt på 1,48 
kg, hvilket var 30 g mere end i 2012. I første kvartal 
af dette år, er tendensen fortsatte, og den gennem-
snitlige slagtevægt nåede op på 1,52 kg. Dette svarer 
til en levende vægt på 2,1 kg. 

Figur 1: Den gennemsnitlige slagtevægt for kyllinger i Tyskland

I lyset af denne udvikling har MEG besluttet at 
justere udgangsniveauet, som de videre prisbereg-
ninger er baseret på. 

Hidtil blev prisen på kylling beregnet ud fra en 

målvægt på 1,5 kg levende vægt. Dette har imid-
lertid mistet sin betydning. Fremover bliver prisen 
beregnet ud fra en målvægt på 2,0 kg levende 
vægt. Den pris, der betales for tungere slagtekyl-
linger, ligger noget under priserne i statistikken.  
Bruttomarginen er et mål for rentabiliteten af   pro-
duktionen. 

Det er beregnet ud fra provenuet for slagtekyl-
linger minus udgifter til daggamle kyllinger og 
foder. Tager man udgangspunkt i en slagtekylling 
på 2,0 kg vil indtjeningen være lidt højere end 
hvis udgangspunktet er en slagtekylling på 1,5 kg.  
Selvom producentprisen for tungere kyllinger var 
lavere, er omkostningerne pr kylling pr kg slutvægt 
mindre. 

Figur 2: Beregnet bruttofortjeneste på kyllinger i Tyskland

Den kraftige stigning i bruttoindtjeningen i marts 
2014 skyldes det faktum, at beregningen ikke læn-
gere er baseret på GMO-frit foder.

DGS / jnl

Ny virussygdom, der rammer ænder, 
er konstateret i Skåne 
Fjerkræsygdommen andevirusenteritis, (DVE, Duck 
viral enteritis), har for første gang brudt ud i Sverige. 
Sygdommen er fundet i en gruppe af moskusænder 
i en hobbyfjerkræbesætning i Skåne. Sygdommen er 
forårsaget af en herpes virus, der sandsynligvis har 
spredt sig fra vilde fugle, ifølge Statens veterinärme-
dicinska anstalt, SVA. 

DVE er meget smitsom og forårsager høj dødelig-
hed. Sygdommen dræber andefugle såsom vildæn-
der, tamænder moskusænder, gæs og svaner. Virusset 

er fundet i fugle i andre lande i Europa, Asien og 
Nordamerika, men det er første gang, det er påvist 
i Sverige. 

Opdagelsen blev gjort, da man indsamlede 12 
døde ud af 13 moskusænder i en dam. To af dem er 
blevet analyseret af SVA. I dammen var andre fug-
learter, men alligevel er sygdommen ikke fundet i 
fugle i området. Vand antages at være en smittekilde 
for virus. Fordi virusset findes blandt vilde ande-
fugle, kan det også spredes til tamme.

Land, Lantbruk & Skogland / jnl
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I Tyskland stiger salget af
ferske parteringer
I Tyskland fortsætter salget af ferske fjerkræud-
skæringer med at stige. 

I april i år købte de tyske husstande ifølge Gfk i 
alt 35.321 tonsvis af fjerkrækød, hvilket var 5,3 % 
mere end i april 2013. Denne stigning skyldes ikke 
mindst, at påsken i år lå i april, og at der var mange 
dage med grill-venlige temperaturer. 

Kyllingeparteringer
Salget af ferske kyllingeparteringer udgjorde i april 
15.460 tons, hvilket var 6,6 % mere end sidste år.  
Fra januar til april i år blev der solgt 7,7 % flere kyl-
lingeparteringer end i samme periode i 2013. 
Den gennemsnitlige pris på fersk kyllingebryst i 
butikkerne steg med 0,09 € (ca. 67 øre) pr kg til 6,94 
€ (ca. 51,74 kr.) pr kg.

Kalkunparteringer
Salget af kalkunparteringer i april fulgte samme 
tendens.

Salget af ferske kalkunparteringer udgjorde i april 
8.391 tons, hvilket var 13,7 % mere end i april 2013.  
Fra januar til april i år lå salget af kalkunparteringer 
3,3 % under salget i samme periode i 2013. 

Opsvinget i kalkun-markedet kan også være blevet 

udløst af et fald i forbrugerpriserne, for i midten af 
marts satte discountbutikkerne prisen på kalkunkød 
ned. I april måtte de tyske forbrugere i gennemsnit 
betale 7,30 € (ca. 54,42 kr.) for 1 kg fersk kalkunbryst, 
og det var 0,12 € (ca. 0,89 kr.) mindre end i marts.  

Afslutning
Prisforskellen mellem de to substituerbare produkter 
er derfor fortsat store.

Figur 1: Forbrugerpriser på ferske fjerkræschnitzler

DGS / jnl

Den nordiske kyllingegigant, Scandi Standard,
er blevet børsnoteret 
Scandi Standard, der ejes af investeringsfirmaet 
CapVest (50 %), Lantmännen (46 %) og ledende 
medarbejdere (4 %), er blevet børsnoteret på børsen 
i Stockholm den 27. juni 2014.

I alt mindst 45 % af aktierne skulle sælges til 
offentligheden, og tilbuddet kunne forhøjes til 65 % 
af aktierne. 

Scandi Standard har aktiviteter i Sverige, Danmark 
og Norge. 

Produkterne sælges under deres egne brand. I 
Sverige under brandet ’Kronfågel’, i Norge bruges 
’Den Stolte Hane’ og "Vestfold Fugl’, og i Danmark 
under brandet ’Danpo’. 

Børsnoteringen var rettet mod den brede offent-
lighed i Sverige og til institutionelle investorer i 
Sverige og internationalt. 

Aktierne blev udbudt til 40 SEK (ca. 31,26 kr.) 
per aktie, hvilket svarer til en markedsværdi for hele 

Scandi Standard på 2,4 mia. SEK (1,88 mia. kr.). 
Børsnotereingen var overtegnet flere gange, og 

alle investorer fik en andel af aktierne.
I alt blev der solgt 39.039.577 aktier eller næsten 

65 % af de i alt 60.060.890 aktier.
”Lantmännen ser positivt på, at eksterne investo-

rer kan drage fordel af den forventede fremtidige 
succes hos den førende virksomhed på det voksen-
de skandinaviske kyllingemarked” siger Per-Olof 
Nyman, administrerende direktør for Lantmännen.

På første handelsdag den 27. juni blev aktierne 
handlet til mellem 44,30 og 48,50 SEK, og de slut-
tede i kurs 47 SEK (ca. 36,73 kr.), hvilket svarer til 
en markedsværdi på 2,865 mia. SEK (ca. 2,239 mia. 
kr.). 

Land, Lantbruk & Skogland / OMX Stockholm / 
Scandi Standard / jnl
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Markedet for fodertilsætningsstoffer til fjerkræ 
vil nå en værdi på 7,8 mia. $ i 2018
Ifølge en ny rapport fra Markets and Markets, ven-
tes det globale marked for fjerkræfoder at generere 
indtægter til en værdi af 252,036 mia. $ (1.374 mia. 
kr.) og markedet for tilsætningsstoffer til fjerkræfo-
der forventes at være på 7,83 mia. $ (42,8 mia. kr.) i 
2018, med en forventet gennemsnitlig årlig vækst på 
henholdsvis 6,1 % og 6,0 % i 2018.

Den nyligt offentliggjorte rapport ’Poultry Feed 
Market by Type (Layers, Broilers, And Turkeys), 
by Additives, (Antibiotics, Vitamins, Antioxidants, 
Amino Acids, Feed Enzymes, And Feed Acidifiers) 
& by Geography - Global Trends & Forecasts To 
2018’, definerer og segmenter markedet for fjer-
kræfoder ved analyser og prognoser af de globale 
værdier og volumener for markedet. Den peger også 
på de drivende og fastholdende faktorer med en ana-
lyse af tendenser, muligheder, brændende spørgsmål, 
største nødvendigheder og udfordringer. Markedet 
er segmenteret og værdien forudses på grundlag af 
større regioner: Nordamerika, Europa, Det Asiatiske-
Stillehavsområde, Latinamerika, og resten af   verden 
(ROW).

Rapporten indeholder 128 tabeller med markeds-
data og 48 figurer spredt over 268 sider og dyb-
degående indeks over ”Markedet for fjerkræfoder 
- Globale Trends & Prognoser frem til 2018”.

Fjerkræfodermarkedet omfatter foder, der anven-
des til æglæggere, slagtekyllinger, kalkuner, ænder 
og andet fjerkræ. Sundt fjerkræ kræver tilstrækkelige 
mængde af proteiner og kulhydrater sammen med de 
nødvendige vitaminer og mineraler. Disse nærings-
stoffer bliver tilføjet som fodertilsætningsstoffer. 
Fjerkræfoderingredienser omfatter primært kulhy-
drater, proteiner og fedtstoffer. Kulhydrater er den 
vigtigste energikilde og udgør den største komponent 
i fjerkræfoder efterfulgt af vegetabilske proteiner og 
animalske proteinkilder. Fodertilsætningsstoffer bli-
ver tilsat fjerkræfoder for at forbedre effektiviteten 
af   fuglens vækst og læggekapacitet, samt for at 
forebygge sygdomme og forbedre foderudnyttelsen. 
Tilsætningsstoffer såsom smagsforstærkere, kun-
stige og nærende sødemidler, farver og andre er også 
tilføjet til fjerkræfoder for at forbedre kvaliteten. 
Væksten i fjerkrækød og æg branchen og stigende 
efterspørgsel efter animalsk protein er drivkræfterne, 
der presser markedet for fjerkræfoder.

AllAboutFeed.net / jnl / mst

Russisk import af kød er faldet 27,1 % siden 
begyndelsen af 2014
Det russiske landbrugsministerium meddeler i en 
rapport, at den russiske kødimport er faldet 27,1 % 
siden begyndelsen af 2014, hvis man ikke inkluderer 
import fra Hviderusland og Kasakhstan. 

Ifølge rapporten faldt leverancerne af oksekød 
35,2 % til 49.700 ton, og importen af fjerkræ faldt 
27,1 % til 45.300 ton.  Importen af frossent svine-
kød fra ikke-SNG-lande faldt 32 % til 115.000 ton 
i forhold til samme periode sidste år. Svinekød på 
køl faldt 85 % til 1000 ton, svineindmad faldt 76 
% til 8000 ton, og importen af bacon faldt 71 % til 
25.000 ton. 

Eksperter erklærer, at Rusland er omtrent selvfor-
synende inden for fjerkræsproduktion, dog vil faldet 
i import inden for andre kødtyper lede til alvorlige 
markedsproblemer.

Den russiske landbrugsanalytiker Eugene 
Gerden beretter, at det drastiske fald i import er 
forårsaget af en række restriktioner implementeret 
af Rosselkhoznadzor (RSN) mod kødimport fra flere 
lande. 

Reduktionen i import har tvunget det russiske 
ministerium og russiske kødproducenter til både at 
finde nye udenlandske leverandører af kød og sti-
mulere vækst i den russiske produktion. Som et led 
i stimuleringen af den russiske kødproduktion, har 
Dmitrij Medvedev underskrevet en erklæring, som 
allokerer 4,5 mia. RUB (ca. 700 mio. kr.), som skal 
benyttes til at udvikle landets kødindustri. Pengene 
forventes at blive brugt til at stimulere den mest 
haltende del af kødindustrien, nemlig produktionen 
af oksekød, som imens andre former for kødpro-
duktion er steget, er faldet med 6,8 % til 65.800 
ton i første kvartal i forhold til første kvartal sidste 
år. Formanden for den russiske kødunion Musheg 
Mamikonyan anser det for uhensigtsmæssigt, at man 
vælger at bruge midlerne på at udvikle oksekødsin-
dustrien, da store dele af befolkningen ikke har råd 
til at købe denne type kød.    

Ifølge det russiske landbrugsministerium steg 
kødproduktionen i første kvartal samlet set 8,3 % til 
0,9 mil. ton i forhold til første kvartal sidste år.

Ifølge det russiske finansministerium kan de sti-
gende priser på især svinekød medføre en stigning i 
den russiske inflation til 7,6 % i juni. Ifølge Rosstat 
var den samlede inflation i januar 6,1 %, hvorefter 
den steg til 6,9 % i marts og 7,3 % i april. 

Paolo Drostby, statskonsulent i Moskva
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Rigtigt opdræt er grundlaget for persistent ydeevne
Af Jorge E. Amado, Teknisk Service Manager (Mellemamerika & Caribien), Aviagen Inc., USA 

Veludviklede og ensartede fugle er grundlaget for 
en god opdrætsfloks ydeevne. Dette starter med 
ordentligt opdræt fra klækningsdagen. Kritiske 
punkter i management af flokken skal tages 
alvorligt for at nå dette mål. 

Det daglige management af opdræt til nutidens 
forældredyr til slagtekyllinger byder på unikke 
udfordringer. Med fremskridt indenfor fodereffekti-
vitet hos slagtekyllinger og forbedret udbytte, bliver 
opmærksomheden omkring detaljer hos forældre-
dyrene eksponentielt vigtigere. Der er aspekter af 
management af flokken som, hvis de bliver styret 
optimalt under opdrættet (0-24 ugers alderen), og 
under normale ernærings- og sundhedsmæssige for-
hold, vil bidrage til at opnå en høj og vedvarende 

produktiv og reproduktiv præstation i forældredyrs-
flokken. 

Vækstprofil 
Kendskab til de fysiologiske begivenheder, der 
opstår under udviklingen, er meget nyttige for at for-
stå vækstprofilen. Således har fuglen ved udgangen 
af uge 4 til 5 nået omkring 50 % af sin skeletstør-
relse, og ved 10-12 ugers alderen er over 90 % af 
knoglevæksten færdigudviklet (figur 1). 

Et andet meget vigtigt punkt er at sikre en 
ændring i retning af vækstprofilen hos hønerne 
omkring ved 15 uger. Fra denne alder og fremef-
ter, stiger kropsvægten med henblik på at opbygge 
reserver og opnå god huld. Mellem 21 og 25 ugers 
alderen, stiger hønernes tilvækst hurtigt (mere end 
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på noget andet tidspunkt i løbet af flokkens levetid) 
som forberedelse til æglægningen. For hanerne sker 
denne stigning mellem 19 og 24 ugers alderen. 

Med ændringen i vækstprofil i puberteten, begyn-
der hønerne at ”fylde brystet”, skifter fra ”V” form 
ved 15. uge til en ”U” form ved 21-22 uger. Mindst 
80 % af hønerne skal udvise denne kropsbygning, 
når parringerne begynder. 

Ensartethed 
En praktisk strategi for at opnå højere ensartethed fra 
en tidlig alder er at øge staldarealet gradvist fra dag 
3 med fuldstændig fjernelse af afspærringer ved dag 
5-7. Dette sikrer, at fuglene har god adgang til foder 
og vand i løbet af den første uge, og det bidrager til 
at fremme god ensartethed. 

Det er meget vigtigt at støtte væksten af fuglene 
ved at give tilstrækkelig foderplads efter alder. Dette 
er en af   de mest almindelige begrænsninger i at opnå 
bedre ensartethed fra en tidlig alder. Det er også 
vigtigt at sikre, at ensartetheden af foderet og hastig-
heden af   fordeling af foder er optimal, uafhængig 
af om der bruges skåle-, rende- eller tragtfodrings-
systemer (tabel 1). Foderet bør fordeles til alle fugle 
på mindre end 3 minutter, hvilket kan blive hjulpet 
på vej ved brug af flere tragte. 

Regelmæssig vejning 
Ved 28-35 dage, bør flokkens ensartethed (CV %) 
beregnes, når fuglene vejes. På dette tidspunkt 
kan det være nødvendigt at adskille flokken i 2 
eller 3 delpopulationer, afhængig af CV % (CV % 
<10 = ”2” sub-populationer, CV % > 12 = 3 sub-
populationer). I den latinamerikanske region, fore-
trækker mange virksomheder med høj produktivitet 
at opdele flokken (både høner og haner) i 5 eller 6 
delpopulationer. Formålet med dette er at mindske 
vægtspredningen for hver gruppe. Dette reducerer 
effektivt konkurrencen på grund af homogeniteten i 
gruppen (figur 2). Der kan også være en ekstra for-
del i at være i stand til mere effektivt at fodre hver 
delpopulation i henhold til deres kropsvægtsprofil. 

Reduktion af konkurrence 
Den tid, som fuglene bruge på at spise alt foderet, 
bør overvåges nøje for at sikre, at alle fugle får et 
tilstrækkeligt indtag af næringsstoffer, samtidig med 
at konkurrencen er på et minimum. I Latinamerika 
hjælper mindre flokstørrelser (cirka 1.000 høner 
pr. flok) med at reducere konkurrencen yderligere, 
hvilket også kan hjælpe på flokkens ensartethed. Det 
anbefales ikke at opdele flokken endnu en gang efter 
10-12 ugers alderen, da deres skelet allerede er dan-
net. Figur 3 beskriver målene for ensartethed udtrykt 
som en procentvis ensartethed hos flokken. De mar-
kerede cirkler viser den forventede ensartethed ved 
10, 15 og 20 ugers alderen, der falder sammen med 
90 % knoglevækst ved 10 uger, ændring i retning af 
vægtøgning ved 15 uger og igen ved 20 uger. 

Ugentlige og kumulativt foderforbrug 
Kontrol af udviklingen af   abdominalt fedt (fedt-
pude), i relation til kropsvægt i hønerne er også en 
god måde at evaluere fodringsprogrammet i opdræt 
på. En tommelfingerregel er at opnå en abdominal 
fedtprocent på 1 % ved 20 uger, 2 % ved 25 uger 
3 % ved 30 uger, og 4 % ved 40 ugers alderen. 
Tilstrækkelig fedtprocent vil bidrage til at opret-
holde persistent ægproduktion. 
Det anbefales at tjekke, at de ugentlige krav for ind-
tag af protein og energi per fugl bliver opfyldt. Når 
man sammenligner den faktiske indtagelse med de 
anbefalede teoretiske niveauer, kan forskelle mel-
lem de to have en skadelig virkning på udviklingen 
af vækstprofilen. Tilsvarende bør det kumulative 
indtag af næringsstoffer op til 20 ugers alderen være 
mindst 23.000 kilokalorier og 1.200 gram protein 
for hønerne. 

Fodringsprogrammer 
For at sikre en ordentlig tilvækst i kropsvægt hos 
høner mellem 15 til 24 uger og under hensyntagen 
til tildelingen af intramuskulære vacciner i perio-
den 15-18 uger, kan der være behov for en større 
ugentlig stigning i fodertildeling, med mindre stig-
ninger givet senere mellem 21-24 uger. Dette vil 
bidrage til at fastholde vigtige kropsvægtsøgninger 
i denne vanskelige fase af livet. Udviklingen af   det 
reproduktive væv sker efter lysstimulering og hvis 
der ikke opnås tilstrækkelig vægtøgning gennem 
puberteten, er det en almindelig årsag til forsinket   
æglægning, dårlig æg størrelse fra starten, reduceret 
maksproduktion og tab af seksuel synkronisering 
mellem haner og høner. 

Andre områder at overveje 
Et andet centralt aspekt i udviklingen af   fugle er 
gennemførelsen af   et passende lysprogram i opdræt-
sperioden. Dagens længde bør ideelt set være 8 timer 
med en lysintensitet på 10-20 lux. Denne dagslæng-
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de bør opnås fra så tidligt som 10 dage, men ikke 
senere end 21 dage, og den skal opretholdes indtil 
mindst 21 ugers alderen for at ophæve juvenil fotore-
sistens. Øget daglængde (foto stimulation) gives ved 
147-154 dage, afhængig af ensartetheden i flokken. 
Høner og haner bør blandes sammen fra 161 dages 
alderen i forholdet 9,5-10 %. Det er vigtigt, at kun 
haner og høner, som er lige kønsmodne, sættes 
sammen. Hvis umodne haner og høner blandes, vil 
dette føre til dårlig tidlig kønsmodning og reduceret 
klækkeprocent. 

Unik udfordring 
Management af moderne slagtekyllingeopdræt er 
en unik udfordring. Intet kan erstatte en objektiv 
og erfaren driftsleder til at evaluere og til stadighed 
analysere miljøet hos fuglene. Men med en forstå-
else af de centrale områder, som er drøftet her, er det 
muligt at opnå og overgå resultat målene. Fokus på 

opdeling for at fremme ensartethed, korrekt indtag af 
næringsstoffer, ordentlige lysprogrammer og korrekt 
parringstid spiller alle en vigtig rolle for succesen 
i   en flok. Stadig revurdering af opdrætspraksis vil 
føre til forudsigelig og persistent ydeevne hos en 
forældredyrsflok.

Artiklen er publiceret på WorldPoultry.com den 6. 
maj 2014: http://www.worldpoultry.net/Breeders/
Health/2014/5/Adequate-rearing-for-persistent-
flock-performance-1497026W/?
cmpid=NLC|worldpoultry_
themed|2014-05-06|Adequate_
rearing_for_persistent_flock_
performance

Oversat af 
Mikkeline Sofie Thomsen, 
Landbrug & Fødevarer  Mikkeline Sofie Thomsen

Software forudsiger fjerkræsygdomme,
før de bryder ud 
High-tech styringsværktøjer nærmer sig nu det punkt, 
hvor de kan forudsige sygdomme i slagtekyllinger 
”dage eller endda uger”, før den er påvist, kunne man 
høre på en Royal Veterinary College (RVC) konfe-
rence, der blev afholdt for nylig. 

Professor Marian Dawkins, forsker i dyrs adfærd 
ved University of Oxford, sagde, at modelleringssoft-
ware med held havde forudsagt vigtige resultater på 
velfærdsområder, såsom trædepudesvidninger, gang-
bedømmelse og endda dødelighed lang tid i forvejen. 

”De nuværende vurderinger af velfærd hos slagte-
kyllinger har en tendens til at være post-mortem” for-
talte hun på RVCs symposium for fremtidens kylling. 
”Indimellem har vi gangbedømmelser i salgsøjemed, 
men der er et stort område, hvor vi ikke overvåger vel-
færd, og post-mortem er naturligvis for sent for fuglen. 
Vores mål er at afhjælpe denne mangel.”

Professor Dawkins’ team har udviklet et system, 
som måler ”optisk flow” af slagtekyllinger i en stald. Et 
gitter er overlejret over kameraets billede, så retningen 
og omfanget af bevægelsen i flokken kan kvantificeres. 

Disse målinger sammenlignes dernæst med flokke, 
der udviklede problemer, og dem, der voksede til deres 
fulde vægt på sund vis. 

Det er håbet, at dette værktøj, som stadig er under 
udvikling, vil blive et ”simpelt varslingssystem”, der 
vil advare landmændene om potentielle problemer, før 
de udvikler sig. ”Jeg ser det som et flokmanagement-
værktøj. Noget, der rent faktisk kommer til at hjælpe 
producenterne til at have sundere flokke” sagde profes-
sor Dawkins, der forventer, at værktøjet kunne være 
kommercielt tilgængeligt inden for tre år. 

Bedre velfærd og lavere dødelighed er tæt forbundet 
med et bedre økonomisk afkast, tilføjede hun.
 

Farmers Weekly / jnl / mst

Ukraines nye regering øjner øget fjerkræeksport 
Ukraine vil øge sin eksport af fjerkrækød med 10 % 
eller 18.000-20.000 tons i år, udtaler repræsentanter fra 
landbrugsministeriet. Eksperter siger, at ingen fjerkræ-
producenter i landet har nogen problemer på grund af 
den politiske krise, og nu kan virksomhederne endda 
drage fordel af den støtte, som de europæiske lande har 
lovet at yde den ukrainske økonomi. 

Under mødet i arbejdsgruppen for udvikling af 
eksport og import af kød og kødprodukter blev det 
anført, at åbningen af   markedet i EU for Ukraines 
fjerkræproduktion vil være en vigtig milepæl for 
den indenlandske fjerkræindustri. Desuden erklærede 
embedsmænd, at Ukraines producenter bør øge deres 
konkurrenceevne. 

”Åbningen af nye markeder til eksport af kød og 
kødprodukter for indenlandske producenter er van-
skeligt, men et strategisk vigtigt spørgsmål. Det er 
kun muligt at opnå positive resultater i denne retning 
med en fælles indsats fra erhvervslivet og det offent-
lige” sagde Andrew Dykun, viceminister i landbrugs-
ministeriet. ”Indenlandske fjerkrækødprodukter skal 
være konkurrencedygtige i forhold til de relevante 
kvalitetsindikatorer. De skal matche de højeste inter-
nationale kvalitetsstandarder. Læring og inddragelse 
af erfaringer fra de udviklede lande er i denne sam-
menhæng nødvendigt for os” sagde han. 

World Poultry / jnl / mst
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Canthaxanthin forbedrer ydeevnen 
i forældredyrsflokke 
Af professor Peter Surai, Feed-Food, Scottish Agricultural College,  
Skotland, Storbritannien 

Tilskud af canthaxanthin antioxidant i foder 
til forældredyr har en positiv effekt på flok-
kens fertilitet og klækkeprocent. Desuden øger 
det levedygtighed hos kyllingerne og forbedrer 
modning af store fysiologiske systemer, herunder 
immunsystemet. 

Karotenoider er den mest talrige og udbredte gruppe 
af pigmenter, der findes i naturen, med mere end 750 
kendte typer. De bliver syntetiseret af højere planter, 
alger og nogle mikroorganismer og er ansvarlige for 
de klare farver i rød, orange og gul, der er set i natu-
ren. I naturen tildeles hannerne karotenoider til deres 
fjerdragt for at vise deres sundhedstilstand, hvilket 
gør dem mere succesfulde i at finde en mage, mens 
hunnerne primært investerer karotenoider i ægget. 
Karotenoider er ansvarlige for farven på æggeblom-
mer og menes at spille en central rolle i den embryo-
nale udvikling hos fugle. Inde i cellerne er karote-
noidernes primære rolle at være en antioxidant. 

Oxidativt stress 
Antioxidanter er vigtige for at beskytte cellen mod 
skader fra frie radikaler. Disse er meget reak-
tive molekyler, der indeholder en eller flere upar-
rede elektroner. Deres høje reaktivitet skyldes, at 
de forsøger at tabe eller vinde en elektron for at 
opnå stabilitet. Frie radikaler produceres under de 
normale processer i cellemetabolismen. Klækning 
af æg anses også for at forårsage oxidativt stress, 
der har potentiale til at forårsage lipidperoxidation 
i udviklingen af   embryoet. I virkeligheden er alle 
biologiske molekyler modtagelige overfor skader 
fra frie radikaler, men lipider, proteiner og DNA er 
særligt udsat. For at beskytte integriteten af   deres 

celler, kræver organismer antioxidanter. 
Karotenoider er fremragende antioxidanter, der 

arbejde på at udtømme kroppen for dioxygen (1O2) 
samt peroxy- og svovlradikaler. De beskytter også 
lipider mod radikalangreb fra superoxid og hydro-
xyl. På denne måde, er karotenoider i stand til at 
forhindre lipidperoxidation. Både in vitro-modelsy-
stemer og in vivo dyreforsøg har vist, at canthaxan-
thin har en høj antioxidant aktivitet takket være dens 
karakteristiske dobbeltbindinger og er blevet beskre-
vet som en af   de mest kraftfulde lipidopløselige 
antioxidanter i naturen. Det er i stand til at reagere 
med en række frie radikaler og er meget effektiv til 
at beskytte mod oxidativt stress. 

Antioxidant forsvar i æg 
Kyllingeægget består primært af æggeblomme, 
hvide (albumin) og skallen. Hovedparten af lipider-
ne findes i æggeblommen, hvor en række af fedtop-
løselige antioxidanter også er placeret. De vandop-
løselige forbindelser såsom C-vitamin ophobes ikke 
i æggeblomme, derfor er de eneste antioxidanter, 
der er til stede i høje nok mængder til at være til 
nogen beskyttende brug i æggeblommen, E-vitamin 
og karotenoider. Andre forbindelser med antioxidant 
aktivitet fx. Coenzym Q og Glutathionine er kun til 
stede i meget lave koncentrationer, og spiller derfor 
en mindre rolle i lipid beskyttelsen. Koncentrationen 
af   både E-vitamin og karotenoider i blommen er i 
vid udstrækning afhængig af foderet.

Canthaxanthin optages nemt fra foderet og over-
føres effektivt til æggeblommen og derefter videre 
til embryoet i udvikling. Derfra overføres det til 
organer og væv i den voksende fugl. Udviklingen 
af kyllingeembryoet er forbundet med en ophob-

Peter Surai
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ning af polyumættede fedtsyrer i lipidvæv, hvil-
ket gør dem modtagelige for lipidperoxidation. 
Antioxidantsystemet er ansvarligt for beskyttelse af 
de flerumættede fedtsyrer, proteiner og DNA’et mod 
skader forårsaget af frie radikaler og giftige produk-
ter produceret under stofskiftet. 

Efter udrugning 
Oxidative skader er en vigtig faktor i den embryo-
nale dødelighed, især i de følsomme perioder ved 
klækning og umiddelbart efter. Hvis forældredyre-
nes foder tilføres canthaxanthin, så øges den anti-
oxidative status i æggeblommen og de nyklækkede 
kyllinger, og som et resultat bliver klækkeprocenten 
signifikant forøget. 

SOD (superoxiddismutase) aktivitet stiger i plas-
maet hos nyklækkede kyllinger udruget af cantha-
xanthin-berigede æg. Generelt anvendes ophob-
ning af TBARS (thiobarbitursyre reaktive stoffer) 
til at overvåge lipidperoxidation eller nedbrud. 
Canthaxanthin er blevet påvist til at være meget 
effektivt til forebyggelse af TBARS-dannelse i æg 
og kyllinger. TBARS er også reduceret i æggeblom-
mer fra lagrede æg fra forældredyr fodret med can-
thaxanthin. Niveauerne blev målt i æg fra samme 
dag, som de var lagt, samt i æg, der var lagret i 4, 8 
og 12 dage. 

Øget tilgængelighed 
Høje karotenoidkoncentrationer i leveren hos nyud-
klækkede kyllinger menes at være en vigtig adaptiv 
mekanisme til beskyttelse af væv mod oxidativ 
stress under klækningen. Dette antyder, at cantha-
xanthin giver en betydelig gevinst for hønseæg, 
embryoner og unge kyllinger under tidlig postnatal 
udvikling. Øget canthaxanthin i æggeblommen og 
embryonale væv har også været forbundet med 
højere koncentrationer af E vitamin i leveren og 
i plasmaet hos daggamle kyllinger. Det menes, at 
hvis canthaxanthin indfanger de frie radikaler, vil 
færre frie radikaler være til stede til at reagere med 
E-vitamin, hvilket fører til øget tilgængelighed og 
koncentration af E-vitamin i kyllingerne. 

Lavere dødelighed 
Undersøgelser har vist, at antioxidantkapaciteten hos 
nyklækkede kyllinger er signifikant forøget, og der 
er et betydeligt fald i MDA i plasmaet hos kyllinger. 
Dette menes at være knyttet til stigningen i niveauet 
af canthaxanthin og E-vitamin i plasmaet. Man fandt 
også et fald i dødeligheden ved canthaxanthin til-
skud. Derfor kan en positiv effekt af canthaxanthin i 
hønens foder ses på fertiliteten, klækkeprocenten og 
den embryonale dødelighed. Hånd i hånd med øget 
fertilitet, har undersøgelser vist, at tilskud af cantha-
xanthin også forbedrer overlevelse og opbevaring af 
spermatozoer i den reproduktive kanal hos   hønen. 

Det er også blevet påvist, at kyllinger udklækket af 
æg lagt af forældredyr fodret med foder suppleret 
med  canthaxanthin  viser en højere pigmentering-
skolorimetrisk score på benene, der menes at være 
forbundet med akkumulation af canthaxanthin. 

Genekspressionsmodulator 
Karotenoider er et stærkt immunstimulerende mid-
del. Der er blevet lavet undersøgelser, der anty-
der, at antioxidanter, herunder karotenoider, kan 
påvirke genekspression under fosterudviklingen. 
Koncentrationen af   karotenoider i æggeblommen 
blev fundet til at have en markant effekt på immun-
systemets udvikling efter udrugning. Det er blevet 
foreslået, at lavere indhold af karotenoider i ægge-
blommen kan formindske kapaciteten af passende 
immunresponser senere i hønens liv. I pattedyr er 
der allerede beskrevet flere gener, der specifikt er 
reguleret af karotenoider, herunder canthaxanthin. 

Hvad betyder alt det her? 
Styrkelsen af   det antioxidante system i udviklingen 
af kyllingen ved at supplere hønens foder giver en 
betydelig mulighed for fjerkræproducenter. Den 
postnatale udviklingsperiode i kyllingen er et kritisk 
tidspunkt for modning af store fysiologiske syste-
mer, herunder immunsystemet, samt en tid med høj 
risiko for lipidperoxidation. Derfor kan øget tilskud 
af canthaxanthin i hønens foder bidrage til at opret-
holde antioxidantsystemets effektivitet og dermed 
øge kyllingens levedygtighed.

Artiklen er publiceret på WorldPoultry.com 
den 5. maj 2014: 
http://www.worldpoultry.net/Breeders/
Nutrition/2014/5/Canthaxanthin-improves-
breeding-performance-
1494225W/?cmpid=NL
C|worldpoultry|2014-05-
05|Canthaxanthin_improves_
breeding_performance 

Oversat af 
Mikkeline Sofie Thomsen, 
Landbrug & Fødevarer Mikkeline Sofie Thomsen
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Lovgivningen forhindrer brug af
insekter i foder 
Af Emmy Koeleman, AllAbout Feed 

I de sidste par uger har jeg blevet angrebet af 
insekter, ikke bogstaveligt talt af dyrene, men 
med oplysninger omkring disse, og deres anven-
delse som en værdifuld ingrediens i dyr og men-
neskers kost. Men lovgivningen er ikke så hurtigt, 
og deres anvendelse i dyrefoder er stadig forbudt. 

FAO anslår, at verden har brug for at øge sin pro-
duktion af fødevarer med 70 % inden 2050 for at 
kunne brødføde en global befolkning på ni milli-
arder. Produktionen af foder konkurrerer i stigende 
grad med den fødevareproduktion til mennesker og 
brændstofproduktion om ressourcerne (jord, vand og 
gødning). 70 % af verdens landbrugsjord er allerede 
direkte eller indirekte dedikeret til kødproduktion. 
Kan vi, med en voksende verdensbefolkning og sta-
dig mere krævende forbrugere, stadig producere til-
strækkelig animalsk protein i fremtiden? Vi har brug 
for at identificere alternative proteinkilder prompte, 
og insekter har et stort potentiale til at bidrage til den 
globale forsyningssikkerhed. 

Et spørgsmål om lovgivning 
Men produktion, handel og brug af spiselige insekter 
som fødevarer og foder rammes af en lang række 
regulatoriske begrænsninger fra kvalitetssikring 
af produktet til de miljømæssige konsekvenser af 
insektproduktion. Derfor er en af de største hindrin-
ger for at øge forbruget af spiselige insekter, såvel 

som deres anvendelse som dyrefoder, lovgivning. 
Med hensyn til brug i dyrefoder, falder insekter 
f.eks. i samme kategori som blodmel og fiskemel? 
Og hvad er reglerne for brug af animalske produkter 
til produktion af insekter? I øjeblikket kan insekter 
ikke produceres på animalsk-baserede medier og 
gødning. En masse spørgsmål er stadig ubesvarede 
med hensyn til brugen af insekter i foder til produk-
tionsdyr. Insekter kan anvendes i foder til kæledyr. 
Desuden hindrer noget af EU-lovgivningen brugen 
af   insekter i dyrefoder. Tænk på TSE-lovgivningen 
og reglerne vedrørende anvendelse af animalske 
biprodukter. 

Debatoplæg 
Mange grupper af eksperter samles for at afklare 
disse emner. International Insect Center er et godt 
eksempel. Det tjener som en platform for alle, der er 
involveret i den kommercielle produktion af insek-
ter. Dette center vil samle viden om emner såsom 
kvalitetskontrol, lovgivning og forbrugernes accept 
af brugen af   insekter i foder og fødevarer. Også FAO 
er meget aktiv i diskussionen. FAO har for nyligt 
udgivet et debatoplæg, som giver et foreløbigt kig 
på reglerne om de lovgivningsmæssige rammer, der 
påvirker insekter i fødevarer og foder på internatio-
nalt, regionalt og nationalt plan. Denne undersøgelse 
er dog ikke udtømmende. Det er et dynamisk doku-
ment, som er åben over for forslag fra eksperter. ➝ 

Emmy Koeleman
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Hvordan skal de forarbejdes? 
De praktiske aspekter ved at bruge insekter i foder 
(herunder lagring, kvalitet, forarbejdning osv.) er 
også ved at blive undersøgt af en række virksomhe-
der og forskningsinstitutioner. Jeg besøgte for nylig 
det nyåbnede Feed Design Lab i Holland, og tests af 
insekter i foder er en af   deres vigtigste prioriteter for 
de kommende måneder. Hvad sker der med fluer og 
melorme, når du varmer dem op under foderproces-
sen, og hvad er den bedste og mest praktiske måde 
at tilsætte dem til foderet? Disse spørgsmål skal alle 
besvares, før anvendelsen rigtig kan komme i gang. 
Og så er der for nylig udgivet det første videnskabe-
lige tidsskrift om anvendelse af insekter i fødevarer 
og foder. The Journal of Insects as Food and Feed 
vil dække alt fra spiselige insekter fra naturen til 
industriel skala. For enden af kæden af spiselige 
insekter og insektfoder kommer markedsførings-
spørgsmål og forbrugernes accept samt regulering 
og lovgivning, der medfører nye forskningsmæssige 
udfordringer. 

Industriproduktion 
Men det hele starter med en produktion af insekter i 
stor skala. I løbet af de seneste fem år er antallet af 
insekt-produktionsfaciliteter steget betydeligt, især i 
Europa, Nordamerika, Kina, Sydafrika og Thailand, 
men de er stadig ikke særlig store. 

Artiklen er publiceret på AllAboutFeed.com den 2. 
maj 2014: 
http://www.allaboutfeed.net/Home/General/2014/5/
Legislation-hinders-use-of-in-feed-bugs-
1514741W/?cmpid=NLC|allbo
utfeed|2014-05-02|Legislation_
hinders_use_of_in-feed_bugs

Oversat af
Mikkeline Sofie Thomsen, 
Landbrug & Fødevarer  

Hongkong forbyder import af fjerkrækød fra dele 
af Californien 
Ifølge nyhedsrapporter har Hong Kong forbudt 
import af fjerkrækød og æg fra Stanislaus County i 
Californien. 

Landets fødevaresikkerhedsafdeling implemen-
terede forbuddet efter at OIE udsendte en rapport 
om et udbrud af lavpatogen H5 fugleinfluenza i en 
vagtelproduktion. 

ShanghaiDaily.com bemærkede, at Hongkong 
importerede 150.000 tons frossent fjerkrækød, 8 tons 
kølet fjerkrækød og 600 mio. æg fra USA i 2013. 

MeatPoultry.com / jnl / mst

Kødforarbejdningskrise rammer Krim
Eksperter forudser, at Krimhalvøen i de kommende 
måneder kan stå uden kødprodukter, hvilket kan føre 
til at virksomheder, som beskæftiger sig med kødfor-
arbejdning, risikerer at gå konkurs. Siden Ruslands 
annektering af Krim, har Rusland implementeret et 
forbud mod import af råt kød fra det kontinentale 
Ukraine, hvilket har resulteret i at lokale kødforar-
bejdningsfabrikker er tørlagt for kød. 

Direktør for den lokal kødforarbejdningsvirk-
somhed Druzba Andrei Kovalenko beretter, at det 
grundet logistiske omkostninger ikke er rentabelt at 
importere kød fra Rusland, hvorfor lokale virksom-
heder er tvunget til at afskedige medarbejdere, og til 
at indstille produktionen midlertidigt. Direktør for 
den lokale kødproducent Crimean Meat tilføjer, at 
lokale kødproducenter har appelleret til myndighe-
derne om i hvert fald midlertidigt at løfte restrik-
tionerne på import af råt kød fra Ukraine. Lokale 
fjerkræ- og svinekødsproducenter har besvær med at 
leve op til de russiske veterinære krav, som er stren-
gere end de ukrainske. 

På et nyligt regeringsmøde erklæderede premi-
ereminister Dimitrij Medvedev, at staten vil yde 
støtte til kødproducenterne og kødforarbejdnings-
virksomheder, men at denne støtte bliver mindre end 
først antaget. Medvedev tilføjer, at der i Krim og 
Sevastopol budgettet i år vil blive allokeret 340 mil. 
rubler til regionale programmer inden for landbrugs-
sektoren, og 70 mil. rubler til støtte til husdyrsin-
dustrien. Ifølge informationer fra Ukraine er Krims 
selvforsyning hvad angår råt kød maksimalt 40 %. 

Paolo Drostby, statskonsulent i Moskva

KORT NYT FRA UDLANDET
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Udbrud af Newcastle Disease i Sverige
Der er via ADNS og OIE-
meddelelse den 19. juni 2014 
modtaget oplysning om, at 
der den 19. juni i Sverige i 
Norrköping, Östergötlands 
er konstateret et udbrud af 
Newcastle Disease. Der er ikke 
modtaget yderligere informa-
tioner fra de svenske veterinær-
myndigheder.  

Ifølge oplysningerne er det en fjer-
kræbesætning med skrabehøner 
på i alt 24.000 dyr. Besætningen 
blev mistænkt for Newcastle 
Disease den 17. juni 2014 på 
grund af fald i æglægning. Der 
er oprettet beskyttelses- og over-
vågningszone på henholdsvis 3 
og 10 km. 

Nedslagning af besætningen blev afsluttet den 20. 
juni, og desinfektion af ejendommen blev afsluttet 
den 23. juni.

Der er indtil videre kun konstateret smitte i en 
flok, men en anden besætning med 14.000 æglæg-
gere ca. 30 km væk fra den smittede flok, der er 
under mistanke. Her er der også registrerret fald i 
æglægningen.

Der har været transport foder til denne mistænkte 
flok, efter der var leveret foder til den smittede flok, 
og svenskerne har ikke et system, hvor hver land-
mand har egne foderslanger..

Der er ingen indikationer på, at smitten er spredt 
uden for disse 2 ejendomme.

Kilden til udbruddet kendes ikke på nuværende 
tidspunkt.

Traces er undersøgt for import af fugle og rugeæg 
fra Sverige til danmark indenfor de seneste 2 måne-
der. Der har været 21 forsendelser (fra Astorp og 
Gärsnäs) af høns fra Sverige til Danmark, men ikke 
fra det berørte område. Der er ikke indført rugeæg.

Danmark vaccineres alt erhvervsfjerkræ undta-
gen slagtekyllinger, der holdes indendørs i under 10 
uger, inden de slagtes. 

Fødevarestyrelsen følger situationen og vil vur-
dere, om der er behov for opdatering af trusselsvur-
deringen.
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Lilly opkøber Novartis Animal Health i aftale på 
5,4 mia. $ 
Eli Lilly har annonceret en aftale om at købe 
Novartis Animal Health for ca. 5,4 mia. $ (29,7 mia. 
kr.) i en 100 % kontant transaktion, der vil styrke og 
diversificere Lillys egen dyresundhedsvirksomhed, 
Elanco.

Ved afslutningen af   købet vil Elanco være den 
næststørste dyresundhedsvirksomhed målt på global 
omsætning, og Elanco vil ydermere styrke sin place-
ring som nummer to i USA, og forbedre sin position 
i Europa og resten af   verden.

Med tilstedeværelse i cirka 40 lande og med 
omsætning i 2013 på ca. 1,1 mia. $ (6 mia. kr.) 
er Novartis Animal Health fokuseret på at udvikle 
bedre metoder til at forebygge og behandle sygdom-
me hos kæledyr, husdyr og opdrættede fisk. Lilly vil 
overtage Novartis Animal Healths ni fabrikker, 6 
dedikerede forsknings- og udviklingsfaciliteter, en 
global kommerciel infrastruktur med en portefølje 
på ca. 600 produkter, en robust forsyningslinje med 
mere end 40 projekter under udvikling og et erfarent 
team af mere end 3.000 ansatte.

I henhold til aftalen vil Lilly erhverve alle aktiver 
i Novartis Animal Health til en samlet købspris på 
ca. 5,4 mia. $, inklusive forventede skattemæssige 
fordele. Lilly planlægger at finansiere købet med 
cirka 3,4 mia. $ (18,6 mia. kr.) i kontanter og 2,0 
mia. $ (11,0 mia. kr.) ved optagelse af lån. Ingen 
andre finansielle betingelser for transaktionen bli-
ver offentliggjort. Transaktionen forventes at lukke 
ved udgangen af   første kvartal 2015 med forbehold 
af godkendelse i henhold til Hart-Scott-Rodino 
Antitrust Improvements Act, lignende krav uden for 
USA og andre sædvanlige betingelser.

Ved at forbedre effektiviteten og reducere 
omkostninger på tværs af både Elanco og Novartis 
Animal Health forventer Lilly at opnå estimerede 
besparelser på ca. 200 mio. $ (mere end 1 mia. kr.) 
om året inden for tre år efter købet, hvilket svarer 
til mere end 10 % af driftsomkostningerne fra de 
kombinerede dyresundhedsvirksomheder.

John C. Lechleiter, Lillys formand, præsident og 
adm. direktør sagde, at købet af Novartis Animal 
Health validerer Lillys engagement i Elanco som 
et centralt element i Lillys forretning fremadrettet. 
”Dyresundhed udgør fortsat en attraktiv vækstmu-
lighed for Lilly. Vi agter at beholde Elanco og drage 
fordel af de betydelige synergier mellem vores 
dyre- og menneske- sundhedsvirksomheder” sagde 
Lechleiter.

”Betydelige investeringer i vores dyresundheds-
forretning i de seneste år har gjort det muligt for 
Elanco at fordoble sin omsætning siden 2008 og 

føre branchen til vækst. Globale tendenser tyder 
på fortsat vedvarende efterspørgsel efter dyresund-
hedsprodukter i de kommende år. Gennem dette 
køb, som placerer Elanco i den absolutte topklasse i 
branchen, agter vi at skabe værdi for vores aktionæ-
rer ved at tilføje initiativer til vores lovende pipeline 
af innovative dyresundhedsmæssige aktiver, øge 
salget gennem en større kommerciel tilstedeværelse 
på markederne, forbedre effektiviteten og sænke 
omkostningerne.”

Overtagelsen vil i høj grad udvide og supplere 
Elancos produktportefølje, forsknings- og produk-
tionsmuligheder og kommercielle tilstedeværelse i 
vigtige geografiske områder. Især giver det Elanco 
en større kommerciel tilstedeværelse på markederne 
for kæledyrs og svin, og det udvider Elanco’s tilste-
deværelse på heste- og vaccine-området og skaber 
en indgang til markedet for akvakultur.
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Forbedret fødevaresikkerhed hos Foster Farms
Foster Farms har meddelt, at selskabet har redu-
ceret sine niveauer af Salmonella-forureninger til 
2 %, langt under landsgennemsnittet på 25 %. 
Meddelelsen kom under en fejring af firmaets 75 
års jubilæum. 

USDA’s Food Safety and Inspection Service 
knyttede Foster Farms til et udbrud af Salmonella 
Heidelberg i oktober 2013, og USDA truede med 
at lukke virksomhedens tre slagterier i Californien. 
Atlanta-baserede Centers for Disease Control and 
Prevention har bekræftet, at i alt 574 personer, 
der blev inficeret under syv udbrud, var inficeret 
med stammer af Salmonella Heidelberg relateret til 
Foster Farms’ kyllingeprodukter. 

Men virksomheden har siden implementeret nye 
fødevaresikkerhedsmæssige foranstaltninger på de 
tre slagterier. Foster Farms screener avlsflokke, 
før fuglene kommer ind i virksomhedens system. 
Virksomheden er også begyndt at vaccinere kyllin-
gerne flere gange, og de bruger probiotisk foder og 
er begyndt at anvende strøelse med syre. 

Virksomheden fortalte om deres egne detaljerede 
fødevaresikkerhedsinitiativer og resultater under et 
arrangement afholdt i hjemmet hos virksomhedens 
grundlæggere, Max og Verda Foster. Senator Dianne 
Feinstein og medlemmer af Repræsentanternes Hus 
Jim Costa og David Valadão og Californiens land-
brugsminister, Karen Rose, deltog i arrangementet. 
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