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Langsommere vækst i den
russiske slagtekyllingeproduktion 
I de seneste år er den russiske slagtekyllingepro-
duktion blevet udvidet betydeligt. Til gengæld er 
den russiske import faldet, og siden 2007 er den 
russiske produktion af kyllingekød større end 
importen. 

Fra 2007 til 2013 er den russiske produktion steget 
støt og den gennemsnitlige årlige vækst har været 
på 250.000 tons. Således er produktionen mere end 
fordoblet i denne periode. 

For 2013 anslår det amerikanske landbrugsmini-
sterium (USDA), at den russiske produktion af kyl-
lingekød lå på 3,01 mio. tons. 

Ifølge de første skøn for 2014 er produktions-
stigningen fladet ud til kun 90.000 tons, og det tyder 
på en vis grad af mætning af markedet, men med en 
produktion på 3,10 mio. tons vil der igen blive nået 

et rekordresultat. Den russiske import af kyllinge-
kød faldt i 2013 til 530.000 tons, og det forventes at 
være uændret i 2014. Baggrunden er, at de russiske 
importkvoter ikke har ændret sig. Til sammenligning 
udgjorde importen i 2007 1,23 mio. tons. 

Udvidelsen af   produktionen har hovedsagelig 
fundet sted på de store integrerede virksomheder, 
og andelen af produktionen på de såkaldte bedrifter 
med hobbyfjerkræ faldt i 2013 til 13 %, mens ande-
len i 2009 stadig lå på 23 %. 

USA var den største leverandør 
USA har været hovedleverandør af kyllingekød til 
Rusland, og leverancer har stabiliseret sig over de 
seneste år. Andre store importlande er Hviderusland, 
Brasilien og Ukraine. Tyskland spiller ingen rolle på 
det russiske marked. 

Største leverandør fra EU i 
2013 var Frankrig, men ekspor-
ten faldt til det halve. Polen øgede 
dog sin eksport til Rusland.

Brasilien overtager markedet
I forbindelse med Ukraine-
sanktionerne har Rusland ind-
ført et stop for importen af bl.a. 
fjerkrækød fra USA og EU, og 
dette hul i markedet vil Brasilien 
udfylde.

Der har været de første møder 
om dette, og de brasilianske eks-
portører er klar til at flytte kyllin-
geprodukter fra andre markeder 
til Rusland – i hvert fald for en 
periode på 6-12 måneder.

DGS / jnl
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Verdens største frilandsproduktion 
af slagtekyllinger

SKOV A/S har indgået aftale om leverance af 
komplette ventilationsanlæg samt farm manage-
ment til 42 stalde med frilandsproduktion af slag-
tekyllinger i Blanchetown, Australien. 

SKOV har indgået aftale om at levere komplette 
ventilationsanlæg af typen Combi-Tunnel til en 
farm med syv produktionsenheder på hver seks 
huse. I alt 42 stalde, hvilket gør produktionen til 
den største frilandsproduktion i verden. 

Farmen, der ligger Blanchetown nord for Adelaide 
i South Australia, ejes og drives af Santrev Pty Ltd, 
der primært er kendt for opførelse af fjerkræstalde i 
Australien og Asien. Produktionen af frilandskyllin-
gerne sker for Inghams Enterprises Pty Ltd. 

”Santrev er vores samar-
bejdspartner gennem mange år, 
og vi har leveret ventilation og 
farm management til mange af 
deres staldbyggerier med kon-
ventionel kyllingeproduktion 
gennem tiden” fortæller Area 
Sales Manager Arne Overgaard, 
SKOV A/S.

Der er igennem de senere år 
kommet et stadig større fokus på frilandsproduk-
tion af kyllinger verden over, hvilket medfører, at 

der også er øget fokus på produktionssystemer til 
friland. 

”SKOV har igennem det seneste år udviklet og 
testet et nyt ventilationsprincip til frilandsproduk-
tion. Fra en ventilationssynsvinkel ligger udfordrin-
gen i, at vi har et åbent produktionsmiljø, hvor vi 
ikke har fuld kontrol over staldmiljøet” fortsætter 
Arne Overgaard.

Systemet fra SKOV kan åbne og lukke udgangs-
hullerne til de frie arealer fuldt automatisk. Systemet 
ventilerer primært naturligt, når kyllingerne er i det 
fri og efter Combi-Tunnel princippet, når de er inde 
i stalden, og udgangshullerne er lukket.

”Det vil i mange tilfælde dog også være nødven-
digt at ventilere mekanisk, når udgangshullerne er 
åbne, da der eksempelvis stadig kan være et større 
antal dyr inde i stalden. Her regulerer vi klimaet 
i stalden ud fra luftens temperatur-, fugt- og CO2-
niveau” afslutter Arne Overgaard.

Systemet anvender skorstene i tag til luftudtag. 
Det sikrer, at anlægget kan ventilere naturligt i en 
stor del af tiden, når udgangshullerne er åbne. Men 
det er også muligt at åbne vægventilerne og ventilere 
mekanisk via skorstenenes ventilatorer. Endvidere 
reguleres staldklimaet ved at anvende højtrykskø-
ling. 

De første 12 stalde, hver med en kapacitet på ca. 
40.000 frilandskyllinger, er under opførelse, og alle 
stalde forventes at være opført og idriftsat i løbet af 
de næste 18 måneder. 

Pressemeddelelse SKOV / jnl
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Bæredygtig fjerkræproduktion i Europa
Af Birthe Stenberg, Sektorchef Dansk Slagtefjerkræ 

Over hundrede delege-
rede var samlede til briti-
ske afdeling af WPSA’s 31st 
Poultry Science Symposium 
on ’Sustainable Poultry 
Production in Europe’ i 
Chester den 8.-10. septem-
ber 2014. De delegerede 
repræsenterede en række 
europæiske lande og en række erhverv, herunder 
forskere og eksperter fra branchen. 

Hvordan skaber vi en robust fjerkræindustri
I den første session med temaet ’Hvordan ska-
ber vi en robust fjerkræindustri’, introducerede 
Anne-Marie Neetson-van Niewenhoven fra Aviagen 
Group UK bæredygtighedstanken og gav bud på 
hvilke ændringer, der kan foretages. Blandt hendes 
konklusioner var, at der er behov for vilje til at skabe 
et nyt billede af fjerkræsektoren i offentlighedens 
øjne. 

Dr. Mike Appleby fra World Animal Protection kom 
med en mere globalt syn på bæredygtighed og sagde, 
at det er nødvendigt at se på velfærd for både dyr 
og mennesker for at opnå en bæredygtig fremtid for 
fjerkræbranchen, hvad angår økonomi, etik og miljø. 
Næste emne fra offentlighedens opfattelse af fjer-
kræprodukton og dyrevelfærd, samt hvordan denne 
opfattelse adskiller sig fra den faktiske situation. Dr. 
Patricia Parrott fra Harper Adams University College, 
fremlagde resultaterne af en forbrugerundersøgelse 
af kyllinge- og ægproduktion i Storbritannien. Hun 
bemærkede, at den britiske befolkning ofte har 
stærke - men ikke altid korrekte - synspunkter om 
fjerkræbranchen, og at deres opfattelse af dyrevel-
færd ikke er den samme som fjerkræproducenternes. 
Undersøgelsen viste, at forbrugerne er mere optaget 
af friskhed og spisekvalitet end produktionsmetode, 
når det gælder kyllingekød, mens staldsystemer har 
større betydning, når de køber æg. 

Philip Clarke (redaktør af Poultry World 
Magazine) berettede om en interviewundersøgelse 

Marianne Gregersen

’Fjerkræ eksport – og import … det går fra vest mod øst. Kilde: Rabobank
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af 70 forbrugere. Undersøgelsen viste en meget 
stor forskel på, hvor meget den enkelte vidste 
om produktionsmetoderne i fjerkræbranchen. Han 
opfordrede både fjerkræ- og ægvirksomheder til at 
øge deres åbenhed over for både befolkningen og 
medierne for at bygge bro mellem den offentlige 
opfattelse og den virkelige verden. 

Økonomi i bæredygtig produktion
Symposiets anden session havde temaet ’Økonomi i 
bæredygtig produktion’. Her talte Nan-Dirk Mulder 
fra Rabobank International om variable priser på 
foder samt om forsyningskæder i en global kontekst. 
Nan-Dirk Mulder forudser, at prisudsvingene for 
foderingredienser fortsætter i fremtiden, da efter-
spørgslen stiger på grund af den stadig voksende 
befolkning og en stigende efterspørgsel efter kød. Han 
vurderer, at situationen kræver, at der udvikles nye 
forretningsmodeller hos virksomheder, der produce-
rer animalsk protein. For eksempel vil strømmene i 
den globale handel med fjerkræ i stigende grad gå fra 
Amerika, hvor der er stadig er naturlige ressourcer for 
ekspansion (=landbrugsland) - til Asien, der tegner sig 
for en stor del af væksten i efterspørgslen, men er for-
holdsvis fattig på ressourcer i form af landbrugsland. 

Richard Kempsey, Sutton Farms Ltd, der repræ-
senterer ægvirksomheden, Stonegate, og Steve Ellis, 
som er adm. direktør for den britiske fjerkrædivi-
sion af 2 Sisters Food Group, skitserede virkningerne 
af bæredygtighedsdagsordenen for deres respektive 
virksomheder. De gav deres synspunkter på de aktu-
elle udfordringer for fjerkræsundhed og dyrevelfærd, 
som producenterne står over for i Europa, og på 
debatten om produktionssystemer for både fjerkræ 

og æg – en debat, der har såvel etiske, sociale og vel-
færdmæssige aspekter. Steve Ellis havde den meget 
interessante pointe, at langsigtet bæredygtighed kun 
opnås ved at finde den bedste kombination af øko-
nomi, miljø og etik.

Mennesker som en bæredygtig ressource
i fjerkræindustrien
Fjerde session fokuserede på ’Mennesker som en 
bæredygtig ressource i fjerkræindustrien’. Det er af 
afgørende betydning at tiltrække, uddanne og udvikle 
talenter inden for branchen. Dette blev understreget af 
dr. Colin Whittemore, der repræsenterer det britiske 
Society of Animal Science. Det er de fineste unge 
hjerner i dag, der vil opretholde sektoren i morgen og 
i fremtiden, og nutidens unge er tiltrukket af job, der 
vil give dem en følelse af at være værdsat, både inden 
for sektoren og mere generelt. 

I Tyskland er dette blevet taget et skridt videre, 
forklarede dr. Falko Kaufmann fra University of 
Applied Science i Osnabrück. Der starter undervis-
ning i opdræt af fjerkræ allerede efter 10 års sko-
legang for unge. For dem, der ønsker at fortsætte i 
branchen, er der muligheder for erhvervsuddannelse 
og løbende uddannelse gennem hele deres karriere. 
Den nye dyreværnslov i Niedersachsen gør dette til 
et krav for alle medarbejdere, der er beskæftiget med 
fjerkræproduktion - i Tyskland er livslang læring nu 
påkrævet. 

Fodringens betydning for bæredygtighed
Sessionen ’Fodringens betydning for bæredygtighed’, 
blev åbnet af dr. Piet van der Aar fra Schothorst Feed 
Research BV i Holland, der forudser en opdeling af 

sektoren i tre hovedmarkeder. 
1.    Det første, som vil dække 

hovedparten af produkti-
onen - især i udviklings-
landene - vil fortsætte 
med at bruge foder med 
høj næringsværdi med 
henblik på at optimere 
kyllingernes ydeevne.  

2.   I de udviklede lande vil 
der på grund af opdræt 
af flere dyr fra langsomt 
voksende racer blive et 
marked for foder med 
lavere næringsværdi og 
højere fiberindhold 

3.   Ligesom der også vil 
blive brug for lokalt 
dyrkede fodermidler – 
muligvis økologiske til 
regionale produkter.

De begrænsende faktorer for 
ernæringsmæssig effektivitet 

Langsigtet bæredygtighed kun opnås ved at finde den bedste kombination af økonomi, 
miljø og etik. Kilde: Steve Ellis adm. direktør for den britiske fjerkrædivision af 2 Sisters 
Food Group
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blev vurderet af Brett Roosendaal, Rainbow Farms 
(Pty) Ltd, Sydafrika.  

Sundhed for dyr og mennesker: Interaktioner, 
muligheder og trusler 
Temaet ’Endemisk sygdom - udfordringen i at redu-
cere brugen af antibiotika’ blev behandlet af Andrew 
Walker fra Slate Hall Veterinary Services i en ses-
sion med titlen ’Sundhed for dyr og mennesker: 
Interaktioner, muligheder og trusler’.  Walker var af 
den opfattelse, at brug af antibiotika bør overvåges 
nøje inden for alle områder på grund af stigningen 
i antibiotikaresistens, og mindede publikum om, at 
der bør bruges ’så lidt som muligt og så meget som 
nødvendigt’. 

Steve Pritchard fra Premier Nutrition henledte 
publikums opmærksomhed på den største fare for 
menneskers sundhed i USA og UK: Fedme. Den 
britiske regeringens initiativer til at fremme sundere 
kost og motion har ikke haft en stor effekt. Han 
mente, at fjerkræindustrien burde gøre mere ud af at 
kommunikere budskaberne om, at fjerkræprodukter 
har et lavt fedtindhold og et højt proteinindhold. Han 
advarede om, at sundhedsbudskaber ofte anses som 
kedelige, derfor foreslog han fokus bør være på den 
gode smag i fjerkrækød og æg samt, at det er let at 
tilberede. Dr. Pritchard tilføjede, at der allerede er 
en hel del oplysninger om, hvordan fjerkræproduk-
ter kan beriges med næringsstoffer til at gøre dem 
endnu sundere for forbrugerne. 

Genetik og Avls betydning for bæredygtighed
I den afsluttende session om ’Genetik og Avls 
betydning for bæredygtighed’, talte dr. Bill Hill fra 
University of Edinburgh om emnet ’Avl og bære-
dygtighed: Fastholdelse og styrkelse af den geneti-

ske forbedring’. Han vurderede, at den forskning, 
der er foregået i løbet af de sidste fem årtier har 
skabt enorme fremskridt gennem genetisk selektion 
i både kød kyllinge- og ægbranchen. Dr. Hill foku-
serede ikke kun på parametre for ydeevne, men også 
dem, der vedrører dyrevelfærd.

Dr. Mike McGrew, også fra University of 
Edinburgh, beskrev sit arbejde med udvikling af 
nye værktøjer til genetisk management for at øge 
bæredygtigheden i fjerkræproduktion. Hans arbejde 
omfatter kryopræservering af kimceller og skabelse 
af en ”nedfrossen voliere” til bevarelse af sjældne 
eller specialiserede kyllingeracer. Herved vil det 
blive muligt at bringe arter tilbage til livet, efter, at 
de er blevet erklæret uddøde i naturen.

Miljømæssig bæredygtighed
I sessionen om miljømæssig bæredygtighed talte 
Adrian Williams fra Cranfield University i England 
om, hvordan man kan reducere de miljømæssige 
konsekvenser i forbindelse med produktion af fjer-
kræ. Han er af den opfattelse, at en række små 
gradvise ændringer samlet set kan give væsentlige 
resultater. Han tilføjede, at installationen af varme-
vekslere vil være til stor gavn for bæredygtigheden, 
mens afbrænding af gødning også har potentiale. 
Afslutningsvis bemærkede han, at det er en meget 
stor udfordring at imødekomme alle kravene til 
bæredygtighed samtidig og slog fast, at man ikke 
bør vælge produktionssystemer drevet af dyrevel-
færd, hvis de er skadelige for miljøet. Den sidste 
præsentation blev givet af David Speller fra Applied 
Group med hovedsæde i Chesterfield, England. Han 
fortalte, at han kom ind i slagtefjerkræbranchen for 
10 år siden og berettede om sine oplevelser i forbin-
delse med renovering af sin første gamle slagtekyl-

lingefarm, og hvordan han har 
udviklet farmen og forretningen, 
så begge nu er økonomisk og mil-
jømæssigt bæredygtige. Blandt 
de mere væsentlige ændringer, 
han har gjort, var at erstatte de 
gamle bygninger med nye huse 
med moderne teknologi og en høj 
grad af automatisering. 

Kapaciteten af anlægget er 
også blevet øget for at gøre det til 
en rentabel forretning, og Applied 
Group er nu også involveret i at 
stå for driften af andre fjerkræbe-
sætninger. David Speller vurde-
rede, at selvom intensivt landbrug 
ikke er alles ideal for miljømæssig 
bæredygtighed, er det en nødven-
dighed, hvis befolkningen ønsker 
at spise animalsk protein i form af 
kylling og æg. ➝

’Den nedfrosne voliere’ vil blive opbevaret i Jurassic Park-stil i et nybygget laborato-
rium 
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Symposiet blev afrundet af fjerkrækonsulent dr. 
Colin Fisher.  Han mente, at en af de største udfor-
dringer for fjerkræsektoren i dag er, at forbrugerne 
er meget prisbevidste. Det betyder, at ethvert forsøg 
fra den europæiske fjerkræindustri på at få dækket 
deres investeringer i mere miljøvenlige eller etisk 
bæredygtige produktionsformer ved at sætte prisen 

på produkterne op, desværre nok resulterer i et redu-
ceret salg af deres produkter. 

Symposiet blev afsluttet med en livlig diskus-
sion om de foranstaltninger, de forskellige sektorer i 
fjerkræindustrien kan iværksætte for at forbedre en 
eller flere af de tre vigtige elementer i bæredygtighed 
- etik, miljø og økonomi.

Bygning af slagtekyllingehus.

Australsk ægproducent kommer under beskydning 
fra dyreværnsgruppe 
Den australske dyreværnsgruppe Animals Australia 
har frigivet optagelser, der er filmet i en burstald, 
der er på kontrakt med landets største ægproducent, 
Pace Farms. Filmen viser, siger Animals Australia, at 
virksomheden har alvorlige problemer dyrevelfærden. 
Optagelserne er kommet frem efter, at en speciel Pace 
Farms facilitet i Corowa, New South Wales, blev 
idømt en bøde 3. 000 AUS $ (ca. 15.500 kr.) sidste år 
for brud på lovgivningen om dyrevelfærd, siger grup-
pen. "Nye beviser, som er sendt til Animals Australia, 
har afsløret, at høner stadig lever under forfærdelige 
forhold, og igen, er der flere høner pr bur, end reglerne 
tillader" hævder Animals Australia. 
Optagelser viser høner udenfor burene, som går på 
bunker af gødning, samt undersiden af bure med fød-
der, der stikke igennem. 

Men advokater, der repræsentere Pace Farms for-
talte en australsk nyhedswebsted, at optagelserne ikke 
var blevet valideret, og at disse høner var blevet lukket 
ud af bure, for at få de rette billeder. 

De tilføjede, at der ikke var nogen påviselig 
overbelægning, og at 6 høner pr bur er det lovbe-
stemte maksimum. Lyn White, kampagnedirektør for 
Animals Australia, sagde: "Denne sag ikke blot styrker 
grusomheden ved produktion i bure, men den afslører 
også, hvorfor en uafhængig revision er hårdt tiltrængt 
i betragtning af de igangværende svigt af branchen og 
det offentlige til at håndhæve selv de mest grundlæg-
gende normer." Australian Egg Corporation (AECL), 
som er ansvarlig for akkreditering, sagde, at det ikke 
understøtter den landbrugspraksis, der vises i opta-
gelserne. 

De sagde i en erklæring: "AECL laver hurtig 
indsats for at sikre, at farmen opfylder branchens 
kvalitetsprogram, Egg Corp Assured (ECA). "AECL 
mener, at disse optagelser ikke er aktuelle. Det er 
en skam, at optagelserne ikke blev bragt til AECL 
opmærksomhed straks for verifikation og kontrol. Vi 
mener dog, at der tidligere er blevet gjort opmærksom 
på det overfor Royal Society for the Prevention of 
Cruelty to Animals (RSPCA)."

Farmers Weekly / jnl
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Faldet i antallet af æglæggende
høner i Spanien er stoppet
I Spanien har antallet af æglæggende høner og 
ægproduktionen i det forløbne år svinget bety-
deligt. Ifølge spanske markedseksperter faldt 
ægproduktionen i 2012 efter lukningen af de 
gamle bursystemer med 11 % til 649.000 tons. 

I 2013 steg produktionen igen med 7 %, men ægpri-
serne var sidste år på et utilfredsstillende niveau for 
producenterne. 

Derfor reducerede flere producenter deres pro-
duktion, mens andre helt stoppede. 

I marts 2014 viste prognoserne et fald i ægpro-
duktionen på 7 % i indeværende år, men den faktiske 
nedgang i produktionen kan være endnu mere mar-
kant, tyder data fra rugeristatistikkerne på. 

For hele 2013 blev der indsat 27,4 mio. høner 
i Spanien ifølge oplysninger til International Egg 
Kommissionen (IEC), hvilket var 25 % mindre end 
2012. 

Tendensen til lavere indsætninger fortsætter ikke 
i 2014. I de første fire måneder blev der indsat 10,15 
mio. høner, hvilket var 10 % mere end i de første fire 

måneder af sidste år. 
Ud fra indsætningerne har MEG 

beregnet potentialet for æglæggende 
høner for Spanien. Således var der 
opstaldet i gennemsnit 30,6 mio. høner 
i Spanien i de første ni måneder af 
2014, hvilket ville være omkring 20 % 
mindre end sidste år. 

Fra september ser udviklingen ud til 
at vende, for med 29,8 mio. høner er 
bestanden 200.000 større end i august, 
hvilket dog stadig vil være 17 % lavere 
end i september 2013. I beregningerne 
er der ikke taget hensyn til høner i 
anden læggeperiode, men en stram 
likviditetssituation har naturligvis også 
i Spanien ført til, at flere producenter 
fælder hønsene.

DGS / jnl
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Flere importerede æg i Tyskland

Tal fra Statistische Bundesamt viser, at importen af 
skalæg lå på 2.324,7 mio. æg i de første fire måneder 
af 2014. På årsbasis forventes importen at stige igen, 
især fordi samhandelen inden for EU forventes at 
stige. I sammenligning med sidste år viser de forelø-
bige tal en stigning på 32 %. 

Fra Holland, den vigtigste leverandør til det tyske 
marked med 1.522,5 mio. æg i de første måne-
der, var stigningen på 11 %. Der er også betyde-
lige øgede leverancer fra Polen, hvorfra importen er 
næsten fordoblet til 268,5 mio. stk. Ligeledes steg 
importen fra Frankrig med 229 % til 228,1 mio. stk. 
Også importen fra Belgien (113,3 mio. stk. – en 

stigning på 146 %) og Spanien (114,7 mio. stk. – en 
stigning på 100 %) steg betydeligt. For disse fem 
leverandørlande kom også i de første fire måneder af 
2013 omkring 97 % af det samlede import af skalæg 
til Tyskland. 

Leverancerne fra tredjelande er stadig ubety-
delige. For indeværende år viser statistikken bare 
en import til Tyskland på 200.000 æg, som for det 
meste kom fra USA. 

Faldt i eksporten af skalæg 
Mens importen steg, faldt eksporten af æg i de første 
fire måneder af 2014 til under niveauet fra sidste års. 
Eksporten faldt med 33 % til 502,6 mio. stk. Holland, 

der er det vigtigste marked for tyske æg, 
importerede dog 274 mio. stk. hvilket er 
20 % flere æg end i samme periode sidste 
år. Faldet i eksporten skyldes primært 
faldende leverancer til Schweiz. 

Flere ægprodukter blev eksporteret 
I modsætning til eksporten af udviklede 
eksporten af ægprodukter sig positivt. 
Her var Tyskland i stand til at øge sin 
eksport med 34 % til 218,9 mio. stk., når 
eksporten af alle ægprodukter omregnes 
til skalægsækvivalenter. 
Importen af   ægprodukter faldt med 10 
% i forhold til samme periode sidste år. 
De importerede ægprodukter svarede til 
mængden af   629 mio. skalæg.

DGS / jnl
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Der slagtes flere kyllinger
i Tyskland 

I de første fire måneder af steg antallet af slagtede 
kyllinger ifølge Statistische Bundesamt igen mærk-
bart. Der blev slagtet 311.885 tons eller 6,7 % mere 
end i de første fire måneder af 2013. 
Også antallet af slagtede dyr voksede, men kun med 
2,5 %, hvilket understreger tendensen til tungere dyr. 
I alt 205,1 mio. kyllinger blev slagtet fra januar til 
april i år, og deres slagtevægt lå i gennemsnit på 1,52 
kg. I samme periode i sidste år lå den gennemsnitlige 
slagtevægt på 1,46 kg. 

Andelen af ferske varer steg igen i 2014 og lå i de 
første fire måneder på 76 %, hvilket var 4 procent-
point mere end i samme periode sidste år. 

Udnyttelsesgraden på slagterierne steg i rappor-
teringsperioden til 84 % af de slagtede mængder, 
hvilket var 2 procentpoint mere end den 2013. 

Stagnerende marked for kalkuner 
Antallet af slagtede kalkuner stagnerede. I de første 
fire måneder af 2014 blev der slagtet 155.999 tons, 
hvilket var en smule mere (0,1 %) end i 2013.

Udnyttelsesgraden på slagterierne steg i rapporte-
ringsperioden til 86 af de slagtede mængder, hvilket 
var 2 procentpoint mere end den 2013. 
Andelen af   freske produkter kan ikke oplyses grun-
det fortrolighedshensyn. 

Antallet af andeslagtninger fortsætter 
med at falde 
Der blev slagtet færre ænder i de første 
4 måneder af 2014 i forhold til samme 
periode sidste år.

I de første fire måneder blev der 
slagtet 14.478 tons, hvilket var 10,8 % 
mindre end i samme periode i 2013. 

Til sammenligning blev der fra janu-
ar til april 2012 slagtet 19.573 tons.

Antallet af slagtehøner faldt også 
I de første fire måneder af 2014 blev 
der produceret 13.467 tons udsætter-
høner, hvilket var 2,6 % mindre end 
sidste år.

DGS / jnl
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Supermarkedskædernes
æggestop risikerer at 
udhule dyrevelfærden

Af Margareta Winberg, tidligere Jordbruksminister, Johan Beck-Friis, dyrlæge, informationschef ved 
Sveriges veterinärförbund og bestyrelsesmedlem i Djurskyddet Sverige, samt Pelle Sallin, ægproducent

Beslutningen om, mod bedre vidende, at fjerne 
æg gene fra berigede bure i Coop og Axfood i 
Sverige, vil i sidste ende føre til, at en yderligere 
udvikling af endnu mere dyrevenlige bure vil blive 
stoppet.

I denne måned stopper de store supermarkedskæder 
Coop og Axfood alt salg af æg fra høner i berigede 
bure i deres butikker.

ICA har valgt kun at have æg fra fritgående (skra-
be) høner, som deres egne mærkevarer.

I praksis vil æg fra svenske høner i berigede bure 
snart være et fjernt minde i svenske butikker, selv om 
det er ét for både dyr og mennesker velfungerende 
indhusningssystem, der er afprøvet efter alle accepte-
rede metoder og udviklet i overensstemmelse med de 
strenge svenske regler for dyrevenlige produktions-
systemer.

I dag er omkring 60 % af Europas konsumægshø-
ner opstaldet i berigede bure, siden man i 2012 (10 år 
efter Sverige) gik over til kravet om, at burene skal 
være forsynet med de tre vigtige ting - rede, sidde-
pinde og strøelse.

I Californien er ægproducenterne sammen med 
dyreværnsorganisationer blevet enige om, at de beri-
gede bure skal erstatte de tidligere gamle traditionelle 
bure. Samlet set kan man sige, at berigede bure går 
en sejrsgang over hele verden, og Sverige var pione-
rerne!

Men her går udviklingen nu i den modsatte retning 
Lad os kort rekapitulere hvordan dagens berigede 
bure blev til.

I 1987 fyldte Astrid Lindgren 80 år. Den davæ-
rende statsminister Ingvar Carlsson gave til hende var 
et løfte om, at de traditionelle burhøner skulle væk. I 
1988 kom så den nye dyreværnslov.

Rigsdagen blev pålagt at lade forskerne udvikle 
nye systemer til hold af æglæggende høner, som 
skulle leve op til de tydelige krav. Vigtigst er det, at 
give dyrene mulighed or at opføre sig naturligt. 

Men dyresundheden måtte ikke forringes, og medi-
cinforbruget måtte ikke stige. Hønerne skulle også 
have mulighed for at udføre deres naturlige adfærd, 

hvilket betyder mulighed for hønerne at lægge deres 
æg i en rede, at have adgang til strøelse og være i 
stand til at hvile på en pind. 

Den berigede bur viste sig at opfylde de fore-
skrevne krav, og systemet blev testet i en kommerciel 
skala med succes. De første berigede bure blev tilladt 
i Sverige i 2000, og fire år senere var de nye bure helt 
implementeret i svensk ægproduktion.

De fritgående systemer giver hønerne mere plads 
til at røre sig på, men desværre medfører de også 
problemer med dårlig dyresundhed, fjerpilning og 
tarmparasitter.

Brugen af   ormemidler er for eksempel steget bety-
deligt i de nye gulvsystemer, i strid med Riksdagens 
krav om, at medicinforbruget ikke måtte stige. 

I Sverige, som i mange henseender er et førende 
land med hensyn til dyrevelfærd, er man først nu 
begyndt at diskutere vilkårene for de fritgående høner.

Djurskyddet Sverige har for eksempel for nylig 
offentliggjort en objektiv og grundig gennemgang 
af de forskellige produktionsformer med hver deres 
fordele og ulemper.

Men beslutningen om nu mod bedre vidende 
at fjerne æg fra berigede bure i Coop og Axfood i 
Sverige vil i sidste ende føre til, at en videreudvikling 
af endnu flere dyrevenlige bure bliver stoppet.

Sverige har da ændret sin position fra det førende 
land til land, der bliver forbigået.

Svenske forbrugere selv skal frit kunne vælge 
æg fra de forskellige lovlige og gennemprøvet pro-
duktionssystemer, som regeringen og Riksdagen har 
godkendt.

 
Debatindlæg er publiceret på svt.se den 5. september 
2014: www.svt.se/opinion/matkedjornas-aggstopp-
riskerar-urholka-djurratten

jnl

Johan Beck-Friis Pelle SallinMargareta Winberg
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IEC 50 år: Udviklingen i ægbranchen
igennem 50 år
Af Peter van Horne, økonomisk analytiker i IEC
I samarbejde med: Donald Bell, Fjerkræspecialist (emeritus), 
University of California Cooperative Extension (USA)
Jørgen Nyberg Larsen og Leo Yding Sørensen, Det Danske Fjerkræraad. 

The International Egg 
Commission blev etable-
ret i 1964. Fejringen af 
50 år med IEC giver en 
lejlighed for at se tilbage 
på udviklingen i ægbran-
chen. Vi har indsamlet 
oplysninger fra flere lande for at illustrere udviklin-
gen. Vi kiggede efter oplysninger om produktiviteten 
hos   æglæggere, priser på foder og æg, produktions-
omkostninger og forbrugstal. Desværre har de fleste 
lande kun data fra de sidste 20 eller 30 år. Kun fra 
Danmark, USA og Holland fandt vi data for de sidste 
50 år. Informationen blev leveret af Jørgen Nyberg 
Larsen og Leo Yding Sørensen fra Danmark, Don 
Bell fra USA og Peter van Horne fra Nederlandene. 
Jeg vil gerne takke Jørgen, Leo og Don for at bruge 
tid på at indsamle data fra deres respektive lande. 
Oplysningerne er primært baseret på udviklingen på 
bedriftsniveau. Vi kunne ikke finde information om 
udviklingen hos pakkerierne og på produktfabrik-
kerne. I denne artikel præsenterer vi udviklingen 
over 50 år fra 1962 indtil 2012. Priserne er givet som 
nominelle værdier, uden hensyntagen til inflation. 

A. Læggeres ydeevne på bedriftsniveau 
Baseret på danske tal kan vi give et overblik over 
resultater på bedriftsniveau i perioden 1962-2012. 
Danskerne har afgivet oplysninger om læggeprocent, 
foderforbrug og dødelighed tilbage fra 1962. Disse 
data er baseret på oplysninger indsamlet på danske 
gårde. Staldsystemerne i Danmark har ændret sig 
over tid; i begyndelsen af   tresserne anvendte man 
et gulvsystem. I slutningen af   tresserne ændrede 
produktionen sig gradvist til det Pennsylvanske 
gulvsystem med skrånende net. Fra 1985 og frem er 
tallene fra høner i bure. Tallene er baseret på flokke 
der ikke er blevet fældet.

Figur 1 giver et overblik over læggeprocen-
ten (gennemsnitlig ægproduktion pr. høne pr. dag) 
i perioden 1962 til 2012. Figuren viser tydeligt 
et imponerende fremskridt i produktiviteten hos 
hønerne. I tresserne var læggeprocenten på omkring 
60 %. Især i halvfjerdserne og firserne var der en 
bemærkelsesværdig fremgang i læggeprocenten der 

udviklede sig fra 62 % i 1970 til 83 % i 1990. I årene 
1991 var der en yderligere støt stigning frem mod 92 
% i 2012. I gennemsnit er der sket en stigning i læg-
geprocenten på 0,67 procentpoint om året fra 1962 
til 2012. Denne udvikling har primært været drevet 
af bedre genetik, forbedret foder til æglæggende 
høner og bedre opdrætsmetoder. 

Figur 1. Læggeprocenten på bedrifter i Danmark i perioden 
1962-2012. 

Figur 2 viser udviklingen i   foderforbruget mellem 
1962 og 2012. I tresserne lå foderforbruget på dan-
ske gårde på omkring 3,5, det vil sige, at der skulle 
3,5 kg foder til at producere 1 kg æg. I de seneste 
år er foderforbruget kommet under 2,0, eller mere 
præcist ned på 1,96 i Danmark 2012. Drevet af stig-
ningen i ægproduktionen, som vist i figur 1, ople-
vede foderforbruget især en væsentlig forbedring i 
halvfjerdserne og firserne. 

Figur 2. Foderudnyttelse på bedrifter i Danmark i perioden 
1962-2012. 

 ➝

Peter van Horne
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Figur 3 viser udviklingen i dødeligheden på de dan-
ske gårde mellem 1968 og 2012. Nøjagtige data for 
perioden 1962-1968 mangler, men eksperter mener, 
at dødeligheden i denne periode var omkring 20 %. 
Fra 1968 faldt dødeligheden til lavere niveauer i 
90’erne. På grund af sygdomsproblemer kan døde-
ligheden mellem årene svinge. I de seneste år har 
dødeligheden på de danske gårde været under 4 %. 

Figur 3. Dødelighed i procent på bedrifter i Danmark i perioden 
1968-2012. 

B. Foderpriser
Foderomkostninger er den vigtigste komponent i 
produktionsomkostningerne for æg. Vi indsamlede 
priser fra tre lande: Danmark, Holland og USA. 
Figur 4 viser udviklingen i priserne på foder til 
æglæggere i. Priserne på foder er givet i danske 
kroner pr. 100 kg foder. I Danmark steg priserne på 
foder fra 87,80 kr. i 1973 til et højniveau på 224,5 kr. 
i 1984. I denne periode havde EU et fællesmarked, 
hvor priserne på foderingredienser blev garanteret 
af interventionspriser. Fra 1992 blev EU’s interven-
tionspriser på korn reduceret, hvilket resulterede i 
lavere foderpriser for fjerkræ. Siden liberaliseringen 
af   priserne for EU’s kornmarked er foderpriserne 
blevet påvirket af priserne på verdensmarkedet. Fra 
og med 2008 er der sket en stigning i foderpriserne. 
I 2012 nåede foderpriserne i Danmark en ny rekord 
på 229 kr. pr 100 kg. 

Figur 4. Prisudviklingen for foder til læggere i Danmark i perio-
den 1962-2012 

Figur 5 viser udviklingen i priserne på foder til 
æglæggere i Holland. Priser på foder er angivet i 

euro pr. 100 kg foder. Inden 2002 blev priser på 
foder angivet i nederlandske gylden og alle disse 
priser er omregnet til euro (2,2 gylden per euro). 
For perioden før 1980 var kun 5-årige gennemsnits-
data tilgængelige. I figuren er de 5-årige gennemsnit 
givet frem til 1980. Udviklingen af foderpriserne lig-
ner dem i Danmark. Priserne på hollandsk foder steg 
fra 21,5 € i 1970 for at sætte rekord på 32,2 € i 1983. 
Fra og med 2008 er der sket en stigning i foderpri-
serne, der resulterer i en foderpris på 29,5 € i 2012. 

Figur 5. Prisudviklingen for foder til læggere i Holland i perioden 
1962-2012

Figur 6 viser udviklingen i priserne på foder til 
æglæggere i Californien, USA. Priserne er angivet 
i $ pr. 100 lbs. Priserne på foder i USA steg mere 
jævnt over tid. Til forskel fra Danmark og Holland 
er der intet prishøjdepunkt i begyndelsen af   fir-
serne. Foderpriserne i USA er baseret på priserne 
på verdensmarkedet uden regeringens indblanding. 
Priserne på foder til æglæggere øges gradvist med 
årene fra 2,90 $ i 1962 mod 8,0 $ pr 100 lbs i 2006. 
Fra 2006 er priserne på foder steget til et højdepunkt 
på 13,8 $ i 2008 og videre til alletiders rekord på 
16,9 $ pr.100 lbs i 2012. 

Figur 6. Prisudviklingen for foder til læggere i Californien, USA 
i perioden 1962-2012

C. Æg priser 
Vi indsamlede ægpriserne på bedriftsniveau i tre 
lande: Danmark, Holland og USA. 

Figur 7 giver ægpriserne på bedriftsniveau fra 
1962 til 2012 for Danmark i kr. pr. kg. æg. I tresserne 
og halvfjerdserne steg ægprisen på bedriftsniveau 
fra 2,8 i 1962 til 8,5 1984. Året hvor også foder-
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prisen nåede et historisk højt niveau. Fra 1984 og 
fremefter er ægpriserne faldet og har svinget fra år til 
år. Fra 2008 og frem er ægpriserne atter steget som 
følge af den hurtige stigning i foderpriserne. 

Figur 7. Priser for æg (kr. pr. kg) på bedriftsniveau i Danmark i 
perioden 1962-2012 

Figur 8 angiver priserne for buræg på bedriftsniveau 
1962 til 2012 i Holland i € pr. kg æg. I en lang peri-
ode var ægpriserne svingende mellem 0,80 og 1,00 
€ pr. kg. I 1981 var ægpriserne på deres højeste med 
1,16 € pr. kg. Siden da dalede priserne igen, med 
regelmæssige udsving årene i mellem. I de seneste år 
er ægpriserne steget med høje priser i 2009 grundet 
tysk forbud mod traditionelle bure og igen i 2012 
grundet EU-forbud mod traditionelle bure. 

Figur 8. Priser for buræg (EUR/kg æg) på bedriftsniveau i 
Holland i perioden 1962-2012

 
Figur 9 giver ægpriserne på bedriftsniveau (i $ pr. 
dusin æg) fra 1962 til 2012 i USA. Fordi der ikke 
er priser til rådighed for den 50 årige periode, angi-
ver figur 9 priser over to forskellige perioder. Selv 
om der er forskelle i prisniveauerne for USA og 
Sydcalifornien kan vi god bruge tallene til at analy-
sere udviklingen i ægpriserne i perioden. I tresserne 
var ægprisen på æg fra Sydcalifornien omkring 30 $ 
pr. dusin. I en lang periode fra 1973 indtil 2005-svin-
gede priserne på æg i USA mellem 40 og 60 $ pr. 
dusin. Fra og med 2007 har ægpriserne været på et 
højere niveau. 

Figur 9. Priserne på æg på bedriftsniveau ($ pr. dusin) i USA: 
Priser på amerikanske skalæg og æg fra Sydcalifornien, fra 
1962 til 2012. 

D. Produktionsomkostninger 
Produktionsomkostninger er beregnet på årsba-
sis af LEI Wageningen UR for Holland og EIC 
i Iowa (Don Bell og Maro Ibarburu) for USA. 
Beregningsmetoden kan være anderledes og også 
enhederne er ikke sammenlignelige. For begge 
lande er produktionsomkostningerne præsenteret 
for perioden 1962 indtil 2012. Figur 10 giver 
produktionsomkostningerne til produktion af 100 
æg i Holland. Omkostningerne inkluderer udgifter 
til hønniker, foder, andre variable omkostninger 
og de   faste omkostninger indhusning og inventar. 
Omkostninger til løn til landmanden er ikke indreg-
net. Indtil 2002 var valutaen i Holland nederlandske 
gylden. For hele perioden er omkostningerne kon-
verteret til euro (2,2 gylden giver én euro). Mellem 
1962 og 1980 var produktionsomkostningerne mel-
lem 5 og 6 € pr. 100 æg. Fra 1983 oplevede man et 
støt fald i produktionsomkostningerne. Da foderom-
kostningerne er det vigtigste omkostningselement i 
udviklingen af produktionsomkostningerne, svarer 
udviklingen til udviklingen i foderpriserne. 

Figur 10. Produktionsomkostninger (eksklusive arbejdskraft) på 
bedriftsniveau i Holland (€ pr.100 æg) 1962-2012.

Figur 11 giver udviklingen i produktionsomkostnin-
gerne i det Sydcalifornien. I en lang periode, mellem 
1973 og 2005 var produktionsomkostningerne mel-
lem 40 og 60 US cent pr. dusin. Fra 2006 og frem 
steg produktionsomkostningerne som følge af højere 
foderpriser.  ➝
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Figur 11. Produktionsomkostninger på bedriftsniveau i det syd-
lige Californien, USA (US cent pr. dusin æg) 1962-2012

Det er klart, at niveauet for velfærd og levestandar-
den i Europa og USA i perioden 1962 til 2012 er 
steget. Timelønnen for arbejdere i industrien er en 
god indikator for dette. Data fra Danmark viser, at 
timelønnen i industrien var 8,7 kr. i 1962. Allerede 
i 1969 blev dette fordoblet (18,6 kr.), igen fordoblet 
i 1975 (39 kr.), i 1983 (83 kr.) og i 1997 (161 kr.). I 
2012 var den gennemsnitlige løn 269 kroner i timen. 
Det er 31 gange så meget som lønnen i 1962. For 
at illustrere udviklingen i købekraften af arbejdsta-
gerens løn har vi beregnet antallet af æg (købt til 
bedriftsniveauspris), som en arbejdstager kan købe 
for sin timeløn. Figur 12 viser udviklingen i perio-
den 1962 indtil 2012. I 1962 kunne en arbejdstager 
købe 49 æg for en times løn, og i 2012 var dette 
tal 516, altså mere end 10 gange flere æg kan i dag 
købes for samme times arbejde. 

Figur 12. Hvor mange æg (til bedriftsniveaupris) kan købes for 
en times løn af en industri arbejder i Danmark, 1962-2012
 
E. Forbrug 
Fra IECs data er det kendt, at forbruget af æg (æg 
pr. indbygger pr. år) varierer meget landene imellem. 
Til denne artikel indsamlede vi data for forbruget i 
tre lande for perioden 1962 til 2012. Figur 13 giver 
udviklingen i forbruget af æg i Danmark. I halv-
fjerdserne og firserne steg forbruget til et niveau på 
230 æg. Det skal bemærkes, at siden Danmark gik 
ind i EU er statistikkerne blevet mindre pålidelige 
på grund af det fælles europæiske marked. Dette er 
sandsynligvis grunden til de store udsving i grafen. 

Figur 13. Æg forbrugt pr. indbygger pr. år i Danmark i perioden 
1962-2012

Figur 14 viser en oversigt over forbruget af æg i 
Holland. Forbruget faldt i årene mellem 1962 og 
1972. I firserne lå forbruget lidt højere i en periode, 
men man oplevede derefter igen at havde en periode 
med faldende forbrug. Dette var sandsynligvis et 
resultat af diskussionen om kolesterol i æg. Siden 
1992 har forbruget af æg været langsomt, men støt 
stigende. 

Figur 14. Forbruget af æg pr. indbygger pr. år i Holland i perio-
den 1962-2012 

Figur 15 giver udviklingen i forbruget af æg i USA. 
Mellem 1962 og 1990 var der et fald i forbruget af 
æg. I 1962 var forbruget på 320 æg, og i 1991 var 
forbruget faldet til 234. Siden 2000 har forbruget 
ligget mellem 248 og 258 æg pr. indbygger pr. år. 

 Figur 15. Æg pr. indbygger pr. år i USA i perioden 1962-2012

Oversat af
Mikkeline Sofie Thomsen,
Landbrug & Fødevarer



562

Fodertilsætningsstoffer med hemmelige fordele 
Anvendelsen af fodertilsætningsstoffer er ikke det 
samme i alle dele af verden. Nogle bruges stadig 
til at dække dårlig kornkvalitet, men flere og flere 
fodertilsætningsstoffer bliver teknisk avancerede 
ingredienser. Og nogle har endda skjulte, gavnlige 
bivirkninger. 

Typiske tilsætningsstoffer indbefatter vitaminer, 
sporelementer, gær, enzymer, planteekstrakter og 
antioxidanter. Anvendelse og virkninger af alle disse 
individuelle stoffer er blevet undersøgt grundigt. 
Men ved vi alt om disse tilsætningsstoffer endnu? 

Enzymer f.eks. Dette er en gruppe af fodertil-
sætningsstoffer, der anvendes i stor skala overalt i 
verden. De sidste par år er der lavet mere forskning 
i brugen og doseringen af enzymer. Deres kendte 
virkninger omfatter frigørelse af visse ufordøjelige 
ingredienser eller nedbrydning af lange protein- eller 
sukkerkæder i råvarerne. Men overdosering af f.eks. 
enzymet fytase kan have gavnlige virkninger i 
form af dyresundhed og er allerede blevet omsat 
til praksis på nogle farme. Et andet godt eksem-
pel på nye indsigter om velkendte produkter er 
forskningsarbejdet fra Christophe Courtin og hans 
team fra Leuven Universitet i Belgien, der også 
viste andre "skjulte" gavnlige virkninger af enzymet 
xylanase. Arabinoxylan oligosaccharider (AXOS) 
har en præbiotisk virkning, som ikke har været kendt 
før. AXOS er et nedbrydeligt produkt, der frigives, 
når enzymet xylanase nedbryder NSP arabinoxylan 
(AX), der findes i hvedeklid. 

"AXOS er en pulje af molekyler, der ender som 
nedbrydningsprodukter af effekten af xylanase, og 
de opfylder kriterierne for præbiotika" forklare-
de Courtin på et nyligt afholdt enzymsymposium. 
En præbiotikum skal være ikke-fordøjelige, mod-
standsdygtige over for mavesyre, fermenteres af 
kolon mikrofloraen og stimulerer tarmbakterier på 
en selektiv måde. "AXOS opfylder alle disse krite-
rier" sagde den belgiske forsker. Det kan derfor være 
gavnligt for fjerkræ for at forhindre kolonisering af 
Salmonella i tarmen. 

Det er interessant, at kendte tilsætningsstoffer 
til foderstoffer, såsom enzymer, anvendes mere og 
mere til forskellige formål, og de kan derfor være 
endnu mere effektive og omkostningseffektive end 
tidligere antaget. Det er næsten, som om vi er på vej 
ind i en æra med nye typer af fodertilsætningsstof-
fer: de bedre versioner af de gamle. Jeg tror også, 
at ernæringseksperter og landmænd i dag beder om 
mere teknisk avancerede fodertilsætningsstoffer, der 
har bevist deres fordele, og som er mere fokuserede 
på tarmsundhed og effekter, der giver øget immu-
nitet. Med andre ord, tilsætningsstoffer, der holder 

dyr sunde på en antibiotikum-fri farm. Og desuden 
anvendes fodertilsætningsstoffer kun, når de også 
kan være en gevinst for landmanden. Dette omfatter 
også tilsætningsstoffer, der kan forbedre slutproduk-
tet, som derfor kan derfor til en bedre pris eller som 
et nicheprodukt. Nu er fordele for dyrene uden ekstra 
besparelser er ikke nok. De mange fordele ved nogle 
fodertilsætningsstoffer er derfor meget gavnlige og 
velkomne. 

Jeg spekulerer på, om doseringen for visse andre 
tilsætningsstoffer til foderstoffer, såsom aromatiske 
planter og krydderier, gær eller visse vitaminer, også 
vil blive opdateret så snart forskning viser, at disse 
ingredienser også viser hemmelige ekstra fordele. 
Og jeg taler ikke engang om samspillet mellem visse 
fodertilsætningsstoffer, der også kan åbne op for 
visse ekstra effekter i dyrene. Forskning om forde-
lene og den bedste måde at bruge visse fodertilsæt-
ningsstoffer vil aldrig stoppe, gætter jeg på. 

All About Feed / jnl

En handelsaftale mellem EU og USA kan skade 
landbruget og fødevaresikkerheden 
En stor handelsaftale mellem EU og USA, som 
forhandles øjeblikket, kan skade EU-sektorer for 
oksekød og fjerkræ og skabe en generelt "kapløb 
mod bunden" i standarder, siger en ny rapport. 

Konkurrencen fra billigere amerikanske import, 
ulige konkurrencevilkår omkring produktionsvil-
kår og en sænkning af standarderne for fødevare-
sikkerhed og miljøbeskyttelse vil være risiko for 
Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(TTIP). 

Resultaterne kom fra EU's egen forskning, udar-
bejdet af Generaldirektoratet for Interne Politikker, 
der vurderede de risici og muligheder for landbruget 
ved den aftale. 

Nyheden kommer kun fire måneder efter, at en 
rapport fra Copa-COGECA om en EU-Latinamerika 
handelsaftale (Mercosur-pagten) ville oversvømme 
EU med billigt amerikansk oksekød og koste bran-
chen 9 mia. € (ca. 67 mia. kr.).

Imidlertid har andre landbrugssektorer potentielle 
muligheder ved en aftale, især mejeri og flere varer 
af høj værdi, såsom forarbejdede fødevarer og dem 
med BGB-status (Beskyttet Geografisk Betegnelse). 

Europæiske landmænd i en række forskellige 
sektorer vil blive udsat for "betydelig" konkur-
rence fra amerikanske producenter, som har lavere 
omkostninger og lovgivningsmæssige krav, siger 
EU-rapporten. 

Dette ville især være alvorlig i tilfælde, hvor EU 
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har haft høj toldbeskyttelse, og hvor USA har en 
produktionsfordel. 

"Dette er et potentielt alvorligt problem i okse-
kødsektoren, med potentielt vidtrækkende sociale 
og miljømæssige konsekvenser eller i nogle regioner 
i EU, der specialiseret i ammekøer og græsfodret 
kalvekød produktion" siger rapporten. 

Hvede og majs sektoren i USA er også langt mere 
omkostningseffektiv og konkurrencedygtig end til-
svarende produktioner i EU, hovedsagelig på grund 
af omfanget og billig jord. 

Ved fjerkrækød har USA hidtil stået over for 
restriktioner på eksport af klorbehandlet kød til EU, 
men hvis denne begrænsning blev ophævet, kunne 
de europæiske fjerkræproducenter imødese, at ame-
rikansk fjerkrækød til en værdi på op til 300 mio. $ 
(ca. 1,7 mia. kr.) kommer ind på markedet i EU. 

Hvis der ikke bliver enighed om reglerne som en 
del af aftalen, vil landmændene i EU være dårligere 
stillet, da de har flere restriktioner end de amerikan-
ske landmænd omkring emner som dyrevelfærd, 
bioteknologi, brug af kemiske stoffer og miljø. 

Men hvis der sker en lovgivningsmæssig kon-
vergens, kan det resultere i, at EU's internationalt 
anerkendte høje standarder sænkes. 

Dette kunne underminere de grundlæggende 
EU-normer for forbrugerbeskyttelse, fødevaresik-
kerhed og miljøbeskyttelse, siger rapporten. 

I almindelighed har USA ikke høje toldsatser for 
landbrugsprodukter, men der er nogle få sektorer, 
såsom mejeri, hvor har været høj toldsatser. Hvis 
TTIP skulle fjerne disse hindringer, kan EU stærke 
mejerisektor have omkostningsfordele i forhold til 
andre konkurrenter, såsom New Zealand. 

Forarbejdede fødevarer såsom specialkød og vin 
kan også få større adgang til det amerikanske mar-
ked.

Farmers Weekly / jnl

Nestlé forbyder brugen af buræg i selskabets
forsyningskæde 
Nestlé har annonceret et større skridt for at for-
bedre velfærden for husdyr i deres forsyningskæde, 
efter undertegnelsen af en partnerskabsaftale med 
NGO’en World Animal Protection. 

Aftalen betyder, at hundredtusinder af landbrug, 
som leverer mælk, kød, fjerkræ og æg til Nestlé skal 
producere i overensstemmelse med strengere stan-
darder for dyrevelfærd. Nestlé, med deres globale 
indkøb, bliver også den første store fødevarevirk-
somhed, der danner et internationalt partnerskab med 
en dyrevelfærdsorganisation. 

Det nye program vil fjerne standard praksis fra 
Nestle’s forsyningskæde, der er kontroversielle, her-
under: 
•  Indespærring af søer i bokse i drægtighedsstalde 
• Indespærring af kalve i kalvebokse 
• Indespærring af høner i bure 
•  Tvunget hurtig tilvækst i kyllinger, der anvendes til 

kødprodukter 
•  Afhorning, halekupering og kastration af husdyr 

uden smertelindring 

Nestlé har omkring 7.300 leverandører, hvorfra de 
køber animalske produkter direkte - alt fra mælk til 
deres sortiment af yoghurt og is, kød til deres kølede 
fødevarer og æg til deres friske kager og pasta. 

Hver af disse leverandører, køber igen fra andre, 
hvilket betyder, at Nestlés Responsible Sourcing 
Guideline gælder for bogstaveligt talt hundredtu-
sindvis af landbrug rundt om i verden. 

"Vi ved, at vores forbrugere bekymrer sig om 
dyrevelfærd, og vi, som virksomhed, er forpligtet 
til at sikre det højest mulige niveau af dyrevelfærd 
på tværs af vores globale forsyningskæde" siger 
Benjamin Ware, selskabets leder af Manager of 
Responsible Sourcing. 

World Animal Protection har samarbejdet med 
Nestlé om, hvordan man specifikt strammer og for-
bedrer Nestlé Ansvarlig Sourcing Guideline, som 
alle leverandører skal overholde som en del af 
Nestlé Supplier Code. Begge disse bygger på Nestlé 
Commitment on Farm Animal Welfare. 

Nestlé har bestilt en uafhængig auditør, SGS, til 
at foretage kontrol for at sikre, at de nye standar-
der for dyrevelfærd bliver overholdt hos alle deres 
leverandører (landbrug). I 2014 er flere hundrede 
landbrug blevet auditeret på verdensplan. I nogle af 
disse uanmeldte kontroller deltog også repræsentan-
ter for World Animal Protection for at kontrollere 
auditørerne. 

Når en overtrædelse er konstateret, vil Nestlé 
arbejde med leverandøren for at forbedre dyrevel-
færden for at sikre, at de opfylder de krævede 
standarder. Hvis man til trods for engagement og 
vejledning fra Nestlé ikke er i stand til eller uvillige 
til at vise en forbedring, vil man ikke længere kunne 
levere Nestlé. 

Nestlé’s mange løfter, omfatter for eksempel et 
løfte om, at ved udgangen af næste år vil 40 % af 
selskabets vigtigste råvarer - herunder kød, fjerkræ, 
æg og mejeriprodukter - være fuldt sporbare.

World Poultry / jnl
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Amerikanske Food and Drug Administration (FDA)
rapporterer positive tendenser i antimikrobiel 
resistens 
Den amerikanske Food and Drug Administration 
(FDA) har udgivet National Antimicrobial Resistance 
Monitoring System (NARMS) 2011 Executive Report, 
og den viser hovedsagelig faldende tendenser til antimi-
krobiel resistens. 

Den årlige NARMS fokuserer på resistens over for 
antibiotika, der anses for vigtige i humanmedicinen 
samt multiresistens (beskrevet som resistens over for tre 
eller flere klasser af antibiotika). 

Under NARMS programmet udtages der prøver 
fra mennesker, fødevareproducerende dyr og kød fra 
detailhandelen, og det bliver testet for visse bakterier, 
især ikke-typhoidal Salmonella, Campylobacter, E. coli 
og Enterococcus for at afgøre, om sådanne bakterier er 
resistente over for forskellige antibiotika, der anvendes 
i human og veterinær medicin. 
Blandt de vigtigste resultater er: 
• 80 % af ikke-typhoidal Salmonella indsamlet fra men-

nesker, som omfatter Heidelberg, Hadar, Typhimurim 
og Enteritidis serotyper, havde ingen resistens over 
for nogen af de testede antibiotika. (Ikke-typhoidal 
Salmonella henviser til en af de 2.300 serotyper af 
Salmonella undtagen Typhi, Paratyphi A, Paratyphi B 
(tartrat negativ) og Paratyphi C) 

•  I løbet af sin 16-årige historie, har NARMS fundet 
meget lav Salmonellaresistens mod ciprofloxacinto 
(mindre end 0,5 % i mennesker, mindre end 3 % i 
kød fra detailhandelen og mindre end 1 % i dyr ved 
slagtning). Ciprofloxacin, en af de mest almindelige 
antibiotika til behandling af salmonellainfektioner 
hos mennesker, tilhører en gruppe af lægemidler kal-
det fluoroquinoloner, som man stoppede med at bruge 
til fjerkræ i 2005. 

•  Multiresistens i Salmonella fra mennesker og slagtede 
kyllinger var det laveste siden NARMS undersøgel-
serne begyndte. 

•  Resistens mod erythromycin, det mest anvendte anti-
biotikum til behandling af campylobacter-infektioner, 
i Campylobacter jejuni (C. jejuni) forblev på mindre 
end 4 % i isolater fra mennesker, kyllinger fra detail-
handelen og slagtede kyllinger, siden undersøgelserne 
begyndte. 

"National Chicken Council (NCC) er glade for at se 
mange positive tendenser i dataene, herunder et fald i 
resistensen i flere fødevarebårne patogener, og at vig-
tige antibiotika forbliver effektive i behandlingen af 
sygdomme" siger Ashley Peterson, vicepræsident for 
videnskabelige og regu-latoriske forhold i NCC. "Selv 
om disse data er fra 2011, tyder denne rapport stærk 
på, at en fortsat fornuftig anvendelse af antibiotika hos 
fjerkræ- og husdyrproducenter er medvirkende til i en 
reduktion af resistensen hos forskellige fødevarebårne 
patogener. 

"Kyllingeproducenter, dyrlæger og vores dyresund-
hed partnere har forpligtet sig til fortsat at bevare 

effektiviteten af antibiotika til både mennesker og dyr 
og minimere risikoen for, at bakterier udvikler resistens. 

"NCC støtter FDAs Vejledning #213, som udfaser 
vækstfremmende anvendelser i dyr og fjerkræ af disse 
antibiotika, der anvendes i human medicin. Vi tror, at 
denne overgang vil fortsætte med at bevare effektivite-
ten af disse antibiotika, der bruges til behandling af syg-
domme hos mennesker. Vi støtter også FDAs direktiv-
forslag Veterinær Feed Directive (VFD), som vil sikre, 
at alle antibiotika, der gives til fødevareproducerende 
dyr, vil ske under ordination af en autoriseret dyrlæge. 
Begge disse tiltag fra FDA og fuldt samarbejde med 
kyllingeproducenter og dyresundhedsvirksomheder vil 
fortsætte med at give fald i resistens hos fødevarebårne 
patogener.” 

"Én ting forbrugerne skal huske er, at alle patoge-
ner, som potentielt findes på rå kylling, uanset stamme 
eller resistensprofil, vil blive fuldt ødelagt ved korrekt 
håndtering af produktet og gennemstegning til en indre 
temperatur på 165° F (74° C)". 

World Poultry / jnl

Mexico bliver verdens største importør af fjerkrækød
Næste år bliver Mexico den største importør af fjer-
krækød i verden og overgår dermed Japan, ifølge frem-
skrivninger fra det amerikanske landbrugsministerium 
(USDA). 

Forventningerne er, at Mexico fra 2013 til 2023 vil 
have den hurtigste stigning i importen af fjerkræproduk-
ter. Derfor vil Mexico være blandt de største importører 
i verden, med en kumulativ vækst på 68,7 %, foran Kina 
(44,7 %), Saudi-Arabien (27,4 %), EU (5,4 %) og Japan 
(5,1 %). 

Mexico er den sjette største producent af fjerkrækød 
i verden i dag, med en anslået produktion på 3 mio. 
tons i 2013, i henhold til Mexicos La Unión Nacional 
de Avicultores (UNA). Kyllingekød er den mest solgte 
kødart i landet, og cirka 12 % er importeres fra USA, 
Chile og Brasilien. 

Det forventes imidlertid, at den indenlandske efter-
spørgsel efter fjerkræprodukter vil være mere dynamisk 
end den indenlandske produktion. Denne efterspørgsel er 
drevet af købet af kylling, som skyldes, at dette kød er en 
af de billigste proteinkilder på det mexicanske marked. 

I 2013 importerede Mexico i alt 785.000 tons fjer-
krækød, og importen forventes at stige til 830.000 tons 
i 2015, og derefter til 1,097 mio. tons i 2023 skønner 
USDA. 

USDA prognoser viser, at næsten en fjerdedel af 
væksten i den globale import af fjerkrækød i løbet af det 
næste årti vil gå til Mexico. 

Ifølge rapporten fra USDA, vil USA i 2023 forblive 
verdens næststørste eksportør af fjerkrækød med 4,272 
mio. tons efter Brasilien, som forventes at ville ekspor-
tere 4,867 mio. tons.
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