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Ingen tegn på sundheds eller ernæringsmæssige 
problemer fra GMO-foder 

En ny videnskabelig undersøgelse fra University 
of California, Davis, rapporterer, at produktivi-
teten og sundhedstilstanden i fødevareproduce-
rende dyr, der bliver fodret med GMO- foder, 
som først kom på markedet for 18 år siden, har 
været sammenlignelig med dyr, der blev fodret 
med non-GMO-foder. 

Litteraturstudiet fandt også, at videnskabelige under-
søgelser ikke har påvist nogen forskelle i den ernæ-
ringsmæssige sammensætning af kød, mælk eller 
andre fødevarer, der stammer fra dyr, der er blevet 
fodret med GMO-foder. 

Litteraturstudiet, ledet af Alison Van Eenennaam, 
forsker ved UC Davis, gennemgik næsten 30 års 
studier i produktionsdyrs fodring repræsenterende 
mere end 100 milliarder dyr. 

Med titlen “Prevalence and Impacts of Genetically 
Engineered Feedstuffs on Livestock Populations” er 
litteraturstudiet nu tilgængelig i oktoberudgaven af 
Journal of Animal Science, der udgives af American 
Society of Animal Science. 

GMO-afgrøder siden 1996
Genetisk modificerede afgrøder blev først introdu-
ceret i 1996, og i dag er der 19 gensplejsede plan-
tearter, der er godkendt til brug i USA, herunder de 
vigtigste afgrøder, som i udstrakt grad anvendes i 
dyrefoder: lucerne, raps, majs, bomuld, sojabønner 
og sukkerroer. 

Produktionsdyr som køer, grise, geder, høns og 
andre fjerkræarter forbruger 70-90 % af alle GMO-
afgrøder, ifølge det nye litteraturstudie fra UC 
Davis. I USA alene bliver der årligt produceret 9 
milliarder produktionsdyr, hvoraf 95 % får foder, der 
indeholder gensplejsede ingredienser. 

”Undersøgelser har hele tiden 
vist, at mælk, kød og æg, der 
stammer fra dyr, der er blevet 
fodret med GMO-foder, ikke kan 
skelnes fra produkter fra dyr, der 
er blevet fodret med non-GMO-
foder” sagde Van Eenennaam. 
”Derfor vil forslag om mærkning 
af animalske produkter fra kvæg 
og fjerkræ, der er blevet fodret med GMO-foder 
kræve, at forsyningskæden adskillelse, og at spor-
barheden forbedres, for selve produkterne vil ikke 
afvige på nogen måde, der kan påvises.” 

Behov for harmoniserede godkendelses-
procedurer
Nu da anden generation af gensplejsede afgrøder, 
der er blevet optimeret til foder, er på vej, er der et 
presserende behov for internationalt at harmonisere 
de lovgivningsmæssige rammer for disse produkter, 
sagde hun. 

”For at undgå de afbrydelser af den internatio-
nale handel er det afgørende, at der etableres lovgiv-
ningsmæssige godkendelsesprocedurer for gensplej-
sede produkter i lande, der importerer disse råvarer 
til foder samtidig med, at myndighedernes godken-
delser gives i de lande, som er vigtige eksportører af 
råvarer til foder” sagde Van Eenennaam. 

Asynkrone myndighedsgodkendelser (dvs. dyrk-
ningsgodkendelser af GMO-sorter i eksportlandene 
sker før godkendelser af fødevarer og foder i impor-
terende lande) har resulteret i handelsafbrydelser. 
Dette vil sandsynligvis blive mere problematisk i 
fremtiden, da der er et stort antal ”andengenerati-
ons” GMO-afgrøder med ændrede egenskaber for 
forbedret foderværdi er på vej fra avlsselskaberne 
eller allerede i godkendelsesfasen. 

Der er tale om majs med højere indhold af lysin 
eller øget fytase aktivitet, sojabønner med højere 
indhold af oliesyre eller omega-3 fedtsyrer, raps 
medøget fytase aktivitet og lucerne med lavere ind-
hold af ligning.

Derudover er avancerede teknikker til at påvirke 
målrettede modifikationer af genomet ved at blive 
udviklet, og det er ikke klart, om disse vil blive omfat-
tet af de nuværende GMO-godkendelsesprocedurer. 
Der er et presserende behov for international har-
monisering af både lovgivningsmæssige rammer for 
GMO-afgrøder og styring af avanceret forædlings-
metoder for at hindre omfattende forstyrrelser i den 
internationale handel med animalske foderstoffer i 
fremtiden.

Produktionsdata fra USA
I tabel 1 ses en statistik over husdyrproduktionen i 
USA før og efter indførelsen af   GMO-foderafgrøder 
i 1996 (tabel 1). I alle brancher var der ingen tyde-
lige forstyrrelser i produktionsparametrene over 
tid. De foreliggende sundhedsparametre – celletal i 
mælk og kasserede kvæg og kyllinger på slagteriet - 
er alle blevet bedre over tid.

 ➝

Alison Van Eenennaam
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Figur 1: Statistik over produktionsparametere i den amerikanske slagtekyllingeproduktion før og efter indførelsen af   GMO-
foderafgrøder i 1996. ➝

Tabel 1: Statistik over husdyrproduktionen i USA før og efter indførelsen af   GMO-foderafgrøder i 1996.
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Data fra slagtekyllingeproduktionen er særligt 
vigtige på grund af det store antal dyr, der er  involve-
ret (der slagtes årligt omkring 9 mia. slagtekyllinger i 
USA), og den kendsgerning, at der er flere variabler, 
som kan bruges som indikator for dyresundheden og 
produktiviteten (figur 1). 

Andelen af slagtekyllinger, der blev kasseret på 
slagterierne, er faldet signifikant over tid og var på 
sit laveste i 2011 Desuden var dødeligheden stort 
set uændret gennem årene og var også på sit laveste 
i 2011. Selv om slagtekyllinger er udsat for store 
mængder af majs og sojaskrå under deres 42 til 49 
dages levetid, øger de deres kropsvægt 60 gange i 
denne periode, hvilket gør dem meget følsom over 
for foderet. Foderforbruget er faldet løbende fra 5 i 
1985 til 3,8 i 2011, og det skyldes mest sandsynligt 
forbedret genetik og management, men dette forhold 
er noget, der ville forventes at blive værre (altså 
stige), hvis sundheden i disse dyr blev forværret efter 
eksponering til GMO foder. Det estimeres at 24 på 
hinanden følgende generationer af slagtekyllinger er 
blevet fodret med GMO- foder i perioden 2000-2011.

Sojabønner og majs
Af de proteinkilder, der er til rådighed, har sojaskrå 
en af   de bedste profiler for essentielle aminosyrer til 
at opfylde de væsentlige aminosyrebehov for pro-
duktionsdyr, herunder fjerkræ. Det er en god kilde 
til både lysin og methionin, som er de første begræn-
sende aminosyrer til svin og fjerkræ.

Det anslås, at 79 % (85 mio. ha) af det globale 
sojabønneareal er tilsået med GMO-sorter (figur 
2). I 2013 blev 36,5 % af den globale produktion 
af sojabønner (97,2 mio. tons) eksporteret, og 97 % 
kom fra 3 lande, der dyrker GMO-sojabønner - USA, 
Brasilien og Argentina (figur 3). 

Sojaskrå er også en vigtig bestanddel i foder til 
produktionsdyr på globalt plan (figur 4). 

I 2011-2012 blev der anvendt 27,6 mio. tons soja-
skrå til produktionsdyr i USA. Fjerkræ var fortsat den 
største indenlandske bruger af sojaskrå med omkring 
halvdelen af alt sojaskrå efterfulgt af svin. Sojaskrå 
er også en meget vigtig proteinkilde til dyrefoder i 
EU, og det leverer 46 % af den samlede forsyning af 
lysin. EU importerer 65 % af sit proteinrige foder, for 
hvilket der ikke er nogen alternative kilder, som dyr-
kes i tilstrækkelige mængder i EU, og EU er den stør-
ste importør af sojaskrå og den næststørste importør 
af sojabønner efter Kina (figur 3 og 4). Ca. 70 % af 
den sojaskrå, der forbruges i EU, er importeret, og 80 
% er fremstillet af GMO-soja. 

Majs er en vigtig subsistensafgrøde i mange dele 
af verden, og derfor forbruges størstedelen af   produk-
tionen i det land, majsen produceres i. Selv om kun 
32 % (57 mio. ha) af det globale majs areal er tilsået 
med GMO-sorter (figur 2), kommer 71 % af den 
globale handel fra de lande, der dyrker GMO.sorter 

af majs. Ca. 11,6 % (100 mio. tons) af den globale 
majsproduktion blev handlet internationalt i 2013. 

Tre af 5 største majseksporterende lande - USA, 
Brasilien, og Argentina - dyrker GMO-majs. de reste-
rende 2 lande - Ukraine og Indien – har ikke officielt 
registreret og godkendt GMO-sorter af majs.

Figur 2: Produktion af GMO og konventionel majs og soja i 
udvalgte lande. Skraverede stykker angiver af produktionen 
fra GMO-sorter, men massive stykke angiver produktionen fra 
konventionelle sorter

Figur 3: Sojaskråproduktion, samt import, eksport og anvendel-
sen til foder i vigtige import- og eksportlande

Figur 4: Majsproduktion, samt import, eksport og anvendelsen 
til foder i vigtige import- og eksportlande

Afslutning
Hele artiklen ”Prevalence and Impacts of Genetically 
Engineered Feedstuffs on Livestock Populations”, 
der er på 26 sider, kan fås ved henvendelse til sekre-
tariatet.

Pressemeddelelse fra UC Davis / 
artikel i Journal of Animal Science / jnl
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Spiking reducerer fald i fertiliteten 
i ældre rugeægsflokke
Af Wiebe van der Sluis, Rooster 45, Doetinchem, Holland

Aldrende høner har et fysiologisk behov for at 
blive parret oftere for at opretholde det samme 
niveau af frugtbarhed som en flok på 35 uger. I 
mellemtiden er hanerne blevet mindre interesse-
rede og mindre i stand til at fuldføre parring. Så 
for at få det samme frugtbarhedsniveau, bør man 
give sit hanemanagement mere opmærksomhed 
jo ældre flokken bliver. Implementering af et 
spiking program kan vise sig at være gavnligt.

Når forældredyr til slagtekyllinger når de 40 uger, 
falder deres frugtbarhedsniveauer naturligt, fordi 
parringsfrekvensen fra hanen er lavere, og hønen 
samtidig fysiologisk skal parres oftere for at vedlige-
holde fertiliteten. Fra dette tidspunkt bør den besæt-
ningsansvarlige kontrollere vægtøgningen (et lille 
ensartet niveau er tilladt) og forhindre ophobning af 
overskydende brystfedt, fordi det kan have en nega-
tiv effekt på fertiliteten. En fremragende metode til 
at imødegå en naturlig nedgang i fertiliteten er ved 
at indføre et spiking program.
Dr. Jeanna L. Wilson, fjerkræforsker ved Poultry 
Science Department of the University of Georgia, 
Athens (GA), USA, har 
skrevet en række artikler 
om forskellige typer af 
spiking. Hendes generel-
le råd er at øge antallet af 
haner (7,5-8,5 haner pr. 
100 høner) i takt med at 
flokken ældes, og spike 
den aldrende flok med 
unge, voksne haner. Det 
bedste tidspunkt at spike 
er, når flokken er 40-45 
uger gammel ved tilsæt-
ning af 2 % ekstra hanner. Desuden bør åbenlyst dår-
lige og store ikke-produktive haner fjernes. Fjernelse 
af store godt befjerede hanner, der hersker over foder 
og afbryder produktiv parringsaktivitet, øger alene 
fertiliteten. Spike hanerne skal være 25-28 uger 
gamle og bør veje 20-25 % mere end den gennem-
snitlige kropsvægt hos hønerne.

Brug stutterier 
Wilson skriver, at den måske mest fleksible, men 
også dyreste metode til spiking, er at producere 

ekstra haner sideløbende med en opdrætsflok. Når 
flokken flyttes til rugeægsstalden, når de er 20-21 
uger gamle, flyttes de ekstra haner til et stutteri og 
holdes der, indtil hannerne er 26-28 uger gamle. 
Efter hanerne er blevet kønsmodne og vejer 20-25 
% mere end en gennemsnitligt 40 uger gamle høne, 
kan de bruges som spike haner. 
Der er mange åbenlyse fordele ved stutterier. Generelt 
sikrer metoden, at miljøet i stalden opfylder behov, 
som den pågældende gruppe af haner har, for at få 
dem i stand til succesfuld parring, når de engang 
bliver placeret i rugeægsstalden. Den største ulempe 
er de ekstra omkostninger ved at køre en separat 
stald. Stutteriet skal have særskilte bokse og fod-
ringsanlæg for at opfylde behovene hos hver alders-
gruppe af haner opstaldet i stalden. Hannerne bør 
have ca. 0,3-0,4 m2 pr. fugl og 12-14 timers lys om 
dagen ved en lysintensitet på 10-30 lux/m2. Wilson 
foreslår at udstyre huset med de samme foder- og 
drikkesystemer, som hanerne vil se i rugeægsstalden 
for at reducere tilpasninger, når de flyttes. Hendes 
råd er at give nok foderplads (6-9 hanner pr. boks) 
for at gøre foderet let tilgængelige for hver hane. 

Køling er nødvendig 
for at forhindre varme-
stress forud for at flytte 
hanerne til rugeægsstal-
den. Målet med denne 
mellemliggende periode 
er at give mulighed for 
en god vægtøgning og 
seksuel modenhed, så 
hanerne kan konkurrere 
med de ældre haner, når 
de flyttes til hønsehuset. 
Det sekundære mål er at 

begrænse dødeligheden og skaderne hos hanerne på 
stutteriet. 

Ekstra hanner i rugeægsstalden
Hvis et stutteri ikke er en mulighed, foreslår Wilson 
at flytte ekstra haner til opdrætterhuset med deres 
oprindelige flok og holde dem, indtil de er 25-27 
uger gamle. Disse haner kan blandes med flokken 
eller anbringes i et mindre aflukke i rugeægsstalden. 
Fordelen ved at sende de ekstra haner til rugeægs-
stalden er reduktionen i omkostninger til ekstra 

Wiebe van der Sluis

Opdræt af haner til produktion af rugeæg af afstamningen Ross 
308.
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anlæg, når der ikke er behov for et stutteri. Der er 
nogle ulemper ved at holde ekstra haner med en 
høneflok, mener Wilson. Hvis hanerne er placeret 
hos rugeægsflokken, kan forholdet mellem haner og 
høner være så høj som 10-12 haner pr. 100 høner. 
Denne høje tæthed kan forårsage, at de kønsmodne 
høner bliver på slattene eller føre til forøget dødelig-
hed både blandt haner og høner. Det er også forstyr-
rende for høneflokken, når de ekstra hanner fjernes 
ved 26-29 ugers alderen og den tidlige frugtbarhed 
kan derfor være langsom om at stige. Hvis de eks-
tra hanner er begrænset i ét område af hønsehuset, 
mindskes hønernes tendens til at blive på slattene, 
ligesom dødeligheden ligger på det normale, men 
det nedsætter brugen af fodrings-, vandings- og 
redekasserne hos resten af flokken. Indhegningerne 
i stalden er ikke bygget som permanente strukturer, 
og hannerne kan lejlighedsvis komme ud og høner 
komme ind i indhegningen. Der er typisk meget 
lidt kontrol med foderoptagelsen hos hanerne, når 
hønetruget bruges til at fodre dem. Disse indhegnin-
ger har en tendens til at være i den yderste ende af 
stalden, og ofte får de ikke megen opmærksomhed. 
Hanedødeligheden i de små adskilte indhegninger 
har tendens til at være høj, og management af han-
nerne er ikke optimal.

Interspiking 
En ny fremgangsmåde til forbedring af fertiliteten 

er interspiking. Det har været en succes for nogle 
integrerede operationer, hvor unge haner er ikke til 
rådighed, eller biosikkerhedsforanstaltninger ikke 
tillader tilsætning af haner fra en anden producent. 
Ved interspiking flyttes hanerne fra et hus til et andet 
hus på samme gård. Dette kræver en vis arbejdskraft 
i form af at fange og sætte hanerne fri igen, men 
ikke meget andet. Fertiliteten vil stige meget hurtigt 
(eftersom der ingen akklimatiseringsperiode er for 
disse haner), men fertiliteten vil falde efter omkring 
4-8 uger, eftersom du stadig har at gøre med en 
ældre hane. Derfor vil nogle producenter interspike 
flere gange i løbet af flokkens levetid. Tilgængelige 
haner kan også bruges, når forholdet mellem haner 
og høner er lavt. I dette tilfælde kan haner fjernes fra 
en flok, der sættes ud, og bruges som spike haner. 
Disse haner kunne være dem, der blev tilsat i flok-
ken som unge, men kunne også være ældre haner, 
der er i god form. Fordelen ved at bruge haner, der 
var på vej til slagt som spike haner, er reduktionen 
i omkostninger til opdræt og udgifter til faciliteter. 
Disse haner bør dog normalt kun anvendes, når 
ingen andre haner er tilgængelige. Ulempen ved 
denne type spiking er den lavere sandsynlighed for 
at forbedre fertiliteten på grund af alder og hanernes 
svingende tilstand. 

Det største problem ved alle spiking programmer-
ne er den biosikkerhedsrisiko der løbes. Blodprøver 
skal indhentes fra hver gruppe af haner forud for 

Rugeægsproduktion af afstamningen Cobb 500.
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flytning til et stutteri, og før man flytter dem til en 
flok med henblik på spiking. Ens vaccinations- og 
lysprogrammer er også afgørende. 

Centrale elementer i spiking 
Før spiking, anbefaler Wilson at gennemgå hanerne 
og fjerne de åbenlyst dårlige og nogle store inaktive 
eksemplarer. De store dominerende haner har ten-
dens til at blande sig i andre hanners parringsakti-
viteter, især hos de unge, uerfarne spike haner. Hun 
understreger, at der er en række centrale elementer, 
der bør holdes for øje, når der indføres et spiking 
program: 

Påvirkningen af de gamle haner 
Tilsætning af 2-3 haner pr. 100 høner vil i første 
omgang medføre en ’reaktivering’ af de eksiste-
rende haner og øge flokkens frugtbarhed og klæk-
keprocent. Tilføjelsen af   unge haner er direkte 
ansvarlig for den øgede parringsinteresse hos de 
gamle haner. Denne effekt på fertiliteten sker kun, 
hvis de eksisterende haner er i god fysisk form. Hvis 
de er overvægtige, har 
fod- eller benproblemer, 
eller er i dårlig stand, 
kan man ikke forvente 
at se denne umiddelbare 
forbedring i fertiliteten. 
De eksisterende hanner 
er måske ikke fysisk i 
stand til at øge deres par-
ringsfrekvens. Selv om 
den gamle hane er i god 
stand, kan denne øgede 
parringsfrekvens være 
kortvarig (4-6 uger). 

Tilpasning af spike hanerne 
Det er vigtigt, at kun kønsmodne haner anvendes til 
spiking. Ellers kan den unge hane ikke konkurrere 
med den ældre hane om foder og vand, og aldrig til-
passe sig rugeægsstalden. Høj dødelighed går for det 
meste hånd i hånd med meget lidt langsigtet forbed-
ring af fertiliteten. For at øge chancerne for, at den 
unge hane vil tilpasse sig og blive accepteret i flok-
ken, bør man give ekstra foder (1-2 kg/100 haner) i 
2-3 dage efter spiking og sørge for, at hanernes foder 
befinder sig tilpas lavt til, at spike hannerne kan 
spise af det. De gamle hanner kan være territoriale 
omkring foder, og haner, der misser 1-2 dages foder, 
er et let bytte for dominerende haner. 

Påvirkningen fra spike hanerne 
Unge haner er uerfarne og skal bruge 4-6 uger til 
at lære at parre sig effektivt. Hvis de ældre haner 
blev genaktiveret, vil deres parringsaktivitet falde 
på omtrent samme tid, som de unge haner virker 

ved parring. Resultatet er omkring 5 til 10 uger med 
forøget eller opretholdt fertilitet. Men husk at for-
holdet mellem ældre og unge haner vil være 2: 1, og 
selvom de unge haner er ansvarlige for at øge eller 
opretholde fertilitet, er de gamle hanner er vigtige. 
Spike hanner kan ikke erstatte de gamle hanner; de 
er rent supplerment. 

Dødelighed 
Forvent at hanedødeligheden vil blive fordoblet 
efter spiking (1 %, med en stigning på 2-3 %). Den 
forøgede hanedødeligheden kan være op til 8-10 
uger om at aftage. Hønedødeligheden vil også stige. 
Forhøjelsen vil ikke være så dramatisk (fra 0,3 til 1,0 
%) og bør kun vare i 1-2 uger. 

Succes kan ikke garanteres 
I sine afsluttende bemærkninger nævnte Wilson, at 
effektiviteten af   spikingen afhænger af tilstanden 
hos   både gamle og unge haner, tilpasningen hos 
de unge haner og adgang til foder og vand. I første 
omgang vil spiking genaktivere de gamle haner til 

at øge deres parringsak-
tivitet, hvis de er i god 
fysisk stand. Dette øger 
på kort sigt fertiliteten. 

Generelt resulterer 
spiking i en 1-3 % stig-
ning i fertiliteten over 
en periode på 5-10 uger. 
I nogle spikede flokke 
opretholdes fertiliteten 
(bedre end 90 %) til 60 
ugers alderen. Men med 
nogle flokke er forbed-

ringen i fertiliteten ikke mærkbar eller udvikler sig 
aldrig. Hvis spike hanerne ikke tilpasser sig ruge-
ægsstalden, kan man muligvis ikke se nogen langva-
rig stigning i fertiliteten. Hvis de gamle haner er i så 
dårlig fysisk form, at man ikke får nogen stigning i 
parringsfrekvensen hos dem, vil fertiliteten langsomt 
øges eller blot fastholdes i takt med, at de unge han-
ner begynder at fuldføre parringer.

Artiklen er publiceret på WorldPoultry.com den 19. 
september 2014:
h t t p : / / w w w. w o r l d p o u l t r y. n e t / B r e e d e r s /
Incubation/2014/9/Spiking-
reduces-fertility-drop-in-older-
poultry-flocks-1546242W/?cmp
id=NLC|worldpoultry|2014-09-
19|Spiking_reduces_fertility_
drop_in_older_flocks 

Oversat af
Mikkeline Sofie Thomsen, 
Landbrug & Fødevarer 

Mikkeline Sofie 
Thomsen

Nysgerrige haner i en rugeægproduktion af afstamningen Cobb 
500.
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Lavpatogen fugleinfluenza
i Tyskland 
Den 10. oktober 2014 har de tyske veterinær-
myndigheder til EU-Kommissionen rapporteret 
om et ud-brud af lavpatogen aviær influenza af 
typen H5N2 i en fjerkræbedrift i kommunen 
Laer i Landkreis Steinfurt, delstaten Nordrhein-
Westfalen.

Tyskland havde senest udbrud af lavpatogen aviær 
influenza den 12. marts 2014, hvor der i et fjerkræ-
hold på 38.323 udegående æglæggere, blev påvist 
LPAI H5N1. 

I nabolandet Nederlandene er der senest konstate-
ret udbrud af lavpatogen aviær influenza H5N2 den 
13. marts 2014, i en bedrift med 10.700 økologiske 
æglæggere. 

Højpatogen aviær 
influenza og lavpa-
togen aviær influen-
za LPAI H5 og H7 
er anmeldepligtig 
i Danmark. Der var 
sidst udbrud af AI i 
Danmark i 2013, hvor 
der var ét udbrud af 
LPAI H7N7 i en grå-
andebesætning.

Det aktuelle udbrud
Udbruddet blev kon-
stateret i en bedrift 
med i alt 1.732 fjerkræ 
af forskellige arter: 
621 slagtekyllinger, 
261 æglæggere, 60 
avlsgæs, 152 gæs til 
opfedning, 62 kalku-
ner til opfedning, 426 
ænder og 150 vagtler. 

Den 1. juli 2014 
blev der indkøbt kal-
kuner, ænder og gæs 
til bedriften. Den 25. 
august 2014 blev der derudover indkøbt vagtler. Den 
22. september 2014 havde 1 kalkun ødem i hovedet 
samt conjunctivitis. Resten af bedriften var uden 
symptomer. Den 25. september 2014, blev den syge 
kalkun sendt til labora-toriet i Nordrhein-Westfalen 
(NRW). Her blev der konstateret encephalitis og 
virologiske undersøgelser blev påbegyndt. 

Den 7. oktober 2014 havde yderligere 15 kalku-

ner på bedriften vejrtrækningsproblemer samt ødem 
i ho-vedet. NRW laboratoriet bekræftede tilstede-
værelse af aviær influenza A H5. Det nationale refe-
rence la-boratorie for aviær influenza (FLI Reims) 
bekræftede tilstedeværelsen af lavpatogen H5N2 
virus den 9. oktober 2014. 

Den berørte bedrift blev sat under offentligt til-
syn. Aflivning af fuglene på bedriften påbegyndtes 
den 8. oktober 2014 og var færdig den 9. oktober 
2014. 

Der er oprettet en 1 km restriktionszone omkring 
bedriften. I zonen ligger der tre ikke kommercielle 
fjerkræbedrifter. Der er ikke set symptomer på 
nogen af de 3 bedrifter. Serologisk og virologisk 

tests for de 2 bedrif-
ter er negative og der 
afventes svar for den 
tredje bedrift. 

De tyske vete-
r inærmyndigheder 
oplyser, at der siden 
25. september 2014 
ikke er indkøbt dyr 
til bedrif-ten. Der er 
ikke fraført dyr eller 
fjerkrækød til andre 
medlemsstater eller 
tredjelande. 

Umiddelbart for-
modes det, at vilde 
fugle er smittekilden, 
da der er observeret 
vilde gæs ved en dam 
på bedriften.

Risikovurdering 
i forhold til Danmark
Med henblik på at 
vurdere risikoen for at 
have indført smitte fra 
Tyskland til Danmark 
ved direkte ind-førsler 

af levende fjerkræ og daggamle kyllinger, er der 
udført en søgning i TRACES. Der er undersøgt 
indførsler indenfor de seneste 2 måneder. Søgningen 
i TRACES er foretaget den 14. oktober 2014, og 
heraf fremgår det, at der har været 20 indførsler fra 
delstaten Nordrhein-Westfalen. 

Ingen af de 20 indførsler kommer fra Landkreis 
Steinfurt. Der har i perioden været 375 udførsler 
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fra Danmark til Tyskland, hvoraf 2 var til delsta-
tens Nordrhein-Westfalen, ingen var til Landkreis 
Steinfurt. 

Lav risiko for Danmark
Resultatet af den samlede risikovurdering er: 
Fødevarestyrelsen vurderer, på baggrund af oven-
nævnte, at den samlede risiko for smitte med aviær 
influenza til danske dyr er lav. 

For at minimere en risiko for overførsel af 
smitte til danske fjerkræbesætninger fra Tyskland 
til DK via lastbiler/mandskab, bør fjerkræerhvervet 
skærpe opmærksomheden på eventuelle smitterisici 
fra sådanne transporter. 

I forbindelse med det levende syn ved samhandel 
af fjerkræ fra DK til Tyskland bedes veterinærenhe-
derne orientere fjerkræproducenter om, at de skal 
skærpe opmærksomheden på eventuelle smitterisici 
fra lastbiler/mandskab i forbindelse med transpor-
terne. 

Fødevarestyrelsen følger situationen og vil vur-
dere, om der er behov for opdatering af trusselsvur-
derin-gen. 

Fødevarestyrelsen / jnl

HKScan planlægger store investeringer i finsk 
fjerkræslagteri 
I overensstemmelse med deres strategi om lønsom 
vækst omstrukturerer HKScan sin produktion, her-
under en investering på 35-65 mio. € (ca. 260-485 
mio. kr.) på deres fjerkræslagteri i det vestlige 
Finland. 

Bestyrelsen i HKScan har givet tilladelse til at 
fortsætte med at planlægge to store investeringspro-
jekter. Den første på 35-65 mio. € (ca. 260-485 mio. 
kr.) er et nyt slagteri i det vestlige Finland, og den 
anden er en investering på 20 mio. € (ca. 150 mio. 
kr.) i et produktionsanlæg i Rakvere, Estland. 

HKScan har investeret i det støt voksende fjer-
kræsegment både i Finland og de øvrige markeder. 
Sidste år åbnede HKScan et nyt fjerkræslagteri i 
Tabasalu, Estland, som producerer fjerkræprodukter 
til hele det baltiske marked under navnet Tallegg. 
HKScan har desuden moderniseret sit fjerkræslagteri 
i Vinderup, Danmark, hvor deres fjerkræ brand er 
Rose. 

Det endelige beløb, der skal investeres i kyllin-
geslagteriet i det vestlige Finland vil være mellem 
35 og 65 mio. € afhængigt af, hvilken løsning, der 
vælges. HKScan vil gennemgå om det skal være en 
renovering og udvidelse af det eksisterende Eura-
anlæg eller om der skal bygges en helt ny fabrik et 
andet sted i det vestlige Finland. 

Hensigten er at modernisere HKScan kyllin-
geslagtning, opskæring og produktionsprocesser. 
Moderne teknologi vil gøre det muligt for HKScan 
at udvikle nye produkter for at ændre forbrugernes 
præferencer, samt til markant at forbedre produktivi-
teten samt energi- og materialeforbruget. 

Planlægningsfasen er planlagt til at løbe gennem 
sommeren 2015 I løbet af denne tid vil HKScan 
kigge i dybden på de to alternativer, tydeliggøre 
kravene om tilladelse og vurdere miljøpåvirkninger. 

Før investeringer kan gå videre skal den lokale infra-
struktur tilbyde en bæredygtig infrastruktur for vand 
og spildevand. Før den endelige beslutning træffes, 
vil HKScan også klarlægge potentielle personale-
konsekvenser og eventuelle behov for yderligere 
investeringer i den primære produktion.

HKScan / jnl
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Maximer din fjerkræ produktion
Hvorend du befinder dig i verden og uanset hvilke klima-
forhold der hersker, kan du skabe det klima der er nødv-
endigt for at opnå maximal produktion i din fjerkræstald.
  Munters kan hjælpe dig og din virksomhed med at skabe 
optimal tilvækst.

Tel.+45 98623311/Fax: +45 98621364/aghort@munters.dk 
www.munters.dk/agro

(12
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a.v.e.c.
Generalforsamling 2014

Af Stig Munck Larsen, Landbrug & Fødevarer
og Birthe Steenberg, Sektorchef Dansk Slagtefjerkræ 

Temaet for den årlige 
generalforsamling i den 
europæiske brancheorga-
nisation for slagtefjerkræ, 
a.v.e.c., der blev afholdt 
2. til 5. oktober 2014 var 
Sikring af slagtefjerkræbranchens indtjening med 
europæiske standarder. Værterne for den 57. 
generalforsamling var de franske organisationer, 
FIA og CIDEF, og hele 230 delegerede havde 
fundet vej til Marseille, hvor mødet blev afholdt. 

Baggrunden i EU-reglerne 
EU-standarderne for fødevare-
kæden blev gennemgået af Koen 
Van Dyck, Head of the Unit 
Food Hygiene, Alert system and 
training, DG SANCO. Han skit-
serede fjerkræmarkedet i EU, 
samt nuværende og kommende 
regler om oprindelsesmærkning, 
veterinærmedicin, foder, dyre-
velfærd og fødevarehygiejne. Desuden kom Van 
Dyck ind på de igangværende frihandelsforhandlin-
ger mellem EU og USA, herunder EU`s forslag til 
såkaldt SPS-kapitel, der skal skabe rammerne om de 
phyto-sanitære regler i en handelsaftale. Emner i en 
sådan aftale spænder bl.a. over gensidig information 
ved sygdomme, godkendelse af eksportvirksomhe-
der og anerkendelse af EU som et indre marked. 
Han betonede, at spørgsmålet om ækvivalens i pro-
duktionsmetoder mellem EU og USA ikke er en del 
af forhandlingen, men kan testes efterfølgende hvis 
forlangt af een part.  

Forbrugertendenser i Europa 
Jean-Jacques Vandenheede, 
Retail Insights Director, 
ACNielsen Europa fortalte om 
detailhandel samt forbrugerten-
denser i forbindelse med kødfor-
brug i EU. Han understregede, 
at forbrugernes opfattelse i vid 
udstrækning kan afvige fra vir-

keligheden ved hjælp af data fra en forbrugerun-
dersøgelse om den generelle økonomiske situation 
i EU.

Hans analyse viste, at den faktor, der er mest 
korreleret med køb af forbrugsgoder er prisen … 
når prisen går op, køber folk mindre. Analysen viste 
desuden, at indkøbstendenserne ikke ændrer sig 
lige så hurtigt eller så dramatisk, som mange men-
nesker tror. For eksempel er discountkæderne ikke 
ved at overtage scenen i detailhandlen, selv om de 
har taget markedsandele fra små detailhandlende. 
Han fremhævede en anden misforståelse - nemlig at 
mange taler om en dramatisk vækst i e-handel. Det 
er rigtigt, at mange forbrugere bruger e-handel til 
nogle af deres indkøb, men det store flertal handler 
stadig i deres foretrukne supermarked - e-handel 
tegner sig faktisk kun for seks % af alle detailkøb, 
og disse mønstre er meget ens på tværs af de euro-
pæiske lande.

Bæredygtighed og Fast Food 
Willy Brette, Vice President 
for indkøb, kvalitet og logi-
stik for Frankrig og Sydeuropa 
hos McDonalds redegjorde for 
virksomhedens politik for bære-
dygtighed generelt, mens Keith 
Kenny, Chef for bæredygtighed 
og CSR for i Europa beskrev 
McDonalds ønske om at købe 
bæredygtige råvarer fra den europæiske fjerkræin-
dustri.

Konkurrenceevne i fjerkræsektoren i EU
Peter van Horne fra Wageningen 
Universit præsenterede nogle af 
sine data omkring den europæi-
ske fjerkræsektors konkurrence-
evne, og fremlagde sandsynlige 
scenarier i tilfælde af en nedsæt-
telse af importtold og / eller en 
ændring i valutakurserne. 

Yderligere regler om miljø, 
dyrevelfærd og fødevaresikkerhed vil øge omkost-

Birthe SteenbergStig Munck Larsen

Willy Brette

Peter van Horne

Koen Van Dyck

Jean-Jacques 
Vandenheede
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ningerne ved at producere slagtekyllinger i EU 
mellem fem og otte procent. Importtolden har holdt 
importen af fjerkrækød til EU støt siden omkring 
2007, men Peter van Hornes beregninger viste, at de 
scenarier, han undersøgte ville udsætte fjerkræsekto-
ren i EU for en væsentligt øget risiko for import af 
kød fra næsten alle potentielle eksportører. 

Differentiering af slagtekyllingemarkedet i EU
Business Director for Hubbard i 
det nordlige Europa, Sydafrika 
og Israel, Paul van Boekholt, 
fremlagde sit syn på differentie-
ringen af slagtekyllingemarkedet 
i Europa. Groft sagt er der tre 
markeder i de enkelte lande, 
• en standard slagtekylling, 

der opdrættes indendørs til 
omkring 35 dage, 

• en lignende kylling, der vokser langsommere med 
lavere belægningsgrad for at nå slagtevægt på 
omkring 56 dage 

• en slagtekylling til fritgående produktion, der når 
slagtevægt på 80 eller flere dage 

Van Boekholt understregede, at alle disse systemer 
kan blive en succes, men fjerkræproducenterne er 
nødt til at planlægge omhyggeligt og træffe de rigti-
ge valg hvad angår genetik og fodring, før de starter. 

Betragtninger fra en ny MEP 
Den sidste præsentation på 
mødet blev givet af Jean Arthuis, 
der er for nylig blevet valgt 
som fransk medlem af Europa-
Parlamentet (MEP). Han gav 
udtryk for den opfattelse, at EU 
ikke er gået langt nok i at skabe 
et indre marked, og at afgiften, 
arbejdskraft, miljø og sundheds-
love bør harmoniseres før der 
foretages handelsdrøftelser med 
andre potentielle partnere.

Afslutning
a.v.e.c.’s 57. Generalforsamling 
blev afsluttet med meddelelsen 
om, at Paul Lopez fra Frankrig 
er valgt som præsident for de 
næste to år.

Jean Arthuis

Paul Lopez

Paul van Boekholt

Britisk innovationstilskud til genom-projekt
med Roslin Institute 
Et fælles projekt mellem Cobb Europe og Roslin 
Institute i Skotland har fået tildelt et tilskud på 
næsten 650.000 £ (6,1 mio. kr.) fra Storbritanniens 
innovationstyrelse, Innovate UK, til en genom-bio-
bank for at optimere genetisk værdifulde slagtekyl-
linger afstamninger. 

Tildelingen, der er givet via Agri-Tech Catalyst 
programmet, vil finansiere kryopræservering og 
banebrydende sekventeringsteknologier, der retter 
sig mod fødevaresikkerhed og produktivitet. En ny 
stamcellebevaringsteknologi vil blive anvendt til at 
muliggøre en biobank af rene linjer for at sikre, at 
disse nuværende genetiske ressourcer er til rådighed 
i fremtiden. 

Projektet forventes at koste 815.904 £ (ca. 7,7 
mio. kr.), hvoraf de 648.680 £ (ca. 6,1 mio. kr.) 
kommer fra Innovate UK. Arbejdet vil også grundigt 
undersøge genomet hos Cobb’s afstamninger for at 
forstå de genetiske markører for vigtige økonomiske 
egenskaber og udnytte den eksisterende genetiske 
variation til at fremavle betydelige forbedringer i de 
kommercielle resultater på nye markeder. 

Tildelingen sker på baggrund af et behov for at 
fordoble den globale produktion af fjerkrækød i de 
næste 25 år for at imødekomme den stigende efter-
spørgsel efter animalsk protein i udviklingslandene. 

Traditionelle kommercielle genetiske ressourcer skal 
have det genetiske potentiale til at opfylde de lokale 
miljøforhold, som omfatter store klima- og sygdoms-
udfordringer. 

"Vores investering og samarbejde med Roslin 
Institute er et større initiativ til at forstå det genetiske 
grundlag for forbedrer produktivitet i båderugeægs- 
og slagtekyllingeproduktionen i en tid med skiftende 
management-programmer og en stadigt stigende 
efterspørgsel efter animalsk protein" siger dr. Mitch 
Abrahamsen, vicepræsident for forskning og udvik-
ling hos Cobb-Vantress. 

"Tildelingen af midler fra den britiske regering til 
at støtte vores samarbejde er en væsentlig anerken-
delse af kvaliteten af de involverede forskere og en 
validering af vores forskningsstrategier for at sikre 
fødevaresikkerheden og forbedre produktiviteten." 

Tidligere på året blev det meddelt, at Cobb-
Vantress lægger mere end 600.000 £ (ca. 5,6 mio. 
kr.) i et treårigt fælles forskningsprogram med 
Roslin Institute, der skal fremme samarbejdet om 
aviær sygdomsresistens, genom analyse og genom 
konservering. 

Cobb / jnl
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634

Ægproduktionen verden rundt

På IEC’s (International Egg Commission) årsmø-
de i Edinburgh i midten af september gav mange 
af de deltagende lande et kort status over ægpro-
duktionen hos dem som et supplement til det 
statistiske materiale som IEC har offentliggjort. 
Nedenfor kommer de væsentligste oplysninger 
fra de enkelte lande. Tabellerne er fra IEC’s 
statistikker, mens de efterfølgende kommentarer 
er fra statusrapporterne eller oplysninger fra 
personlige kontakter til de enkelte landes repræ-
sentanter.

Bure omfatter konventionelle bure, berigede bure og 
koloni bure, mens friland omfatter både frilands og 
økologisk.

Landestatistik
Stigende foderpriser giver udfordringer i næsten alle 
lande, og er derfor ikke nævnt under hvert enkelt 
land.

Lande i EU
 Belgien: 10,8 mio. indb., 3,4 mio. ha 
dyrkbart land: 1,5 mio. ha
agerjord: 0,6 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 8.442.397

Forholdet brune/hvide 72:28

Antal hønniker 7.266.000

Bure i % 62

Skrab i % 27

Friland i % 11

Produktion i tons 157.618

Selvforsyningsgrad i % 116

Forbrug, æg/indb./år 182,3

Cypern: 0,87 mio. indb., 925.000 ha  
dyrkbart land: 132.000 ha a g e r -
jord: 87.000 ha

 2012 2013

Antal høner 356.100 361,770

Forholdet brune/hvide 99:5:0,5 98,9:1,1

Antal hønniker 538.470 517.430

Bure i % 68,4 75

Skrab i % 19,1 14,2

Friland i % 12,5 10,8

Produktion i tons 8.471 9.294

Selvforsyningsgrad i % 92,4 96,2

Forbrug, æg/indb./år 163,2 143,4

Danmark: 5,5 mio. indb., 4,3 mio. ha 
dyrkbart land: 2,7 mio. ha
agerjord: 2,7 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 3.000.000 3.200.000

Forholdet brune/hvide 30:70 25:75

Antal hønniker 2.800.000 2.900.000

Bure i % 56 55

Skrab i % 20 20

Friland i % 24 25

Produktion i tons 67.000 69.000

Selvforsyningsgrad i % 95 95

Forbrug, æg/indb./år 239,5 240
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Finland: 5,5 mio. indb., 39,1 mio. ha  
dyrkbart land: 6,5 mio. ha
agerjord: 2,2 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 3.700.000 3.600.000

Forholdet brune/hvide 5:95 5:95

Antal hønniker 3.184.000 3.506.000

Bure i % 63 63

Skrab i % 33 33

Friland i % 4 4

Produktion i tons 62.700 68.000

Selvforsyningsgrad i %

Forbrug, æg/indb./år 181 187,9

Frankrig: 65,3 mio. indb., 54,9 mio. ha  
dyrkbart land: 29,5 mio. ha 
agerjord: 18,3 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 45.945.000 47.041.000

Forholdet brune/hvide 85:15 85:15

Antal hønniker 51.586.000 51.940.000

Bure i % 70 68

Skrab i % 6 7

Friland i % 24 25

Produktion i tons 721.290 927.340

Selvforsyningsgrad i %

Forbrug, æg/indb./år 205 216

Stabil produktion – balance mellem produktion og 
salg
Landmændene har haft store stigninger i deres pro-
duktionsomkostninger, fordi afskrivningerne er ste-
get meget på grund af omlægningen til nye systemer, 
og samtidig er foderpriserne høje. 

Dyreaktivister går nye veje og bruger de sociale 
midler, og de angriber ikke kun ægproduktion i bure, 
men selve ideen om animalsk produktion.

Nye stalde giver god dyrevelfærd og god produk-
tivitet.

Forbruget af æg stiger stadig. Fra 2012 til 2013 
steg forbruget med 2,5 %, og samme tendens ses i 
2014.

De franske producenter, pakkerier, rugerier og 
foderleverandører har besluttet at udarbejde en 
GMP-plan, der beskriver god produktionspraksis 
i hver enkelt led i kæden, for at kunne kommuni-
kere bedre med medier, politikere, detailhandlere og 

forbrugere, og for at kunne imødegå aktivisternes 
argumenter.

Holland: 16,8 mio. indb., 4,2 mio. ha  
dyrkbart land: 2,3 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 29.600.000 32.675.000

Forholdet brune/hvide 60:40 55:45

Antal hønniker 34.100.000 38.664.000

Bure i % 17 6,6

Skrab i % 63 69,2

Friland i % 20 24,2

Produktion i tons 636.000 625.000

Selvforsyningsgrad i % 307 308

Forbrug, æg/indb./år 192 195

Det hollandske Product Board Poultry and Eggs 
bliver nedlagt 1. januar 2015, men producenterne, 
pakkerierne og ægproduktfabrikkerne har i stedet 
besluttet at danne OVONED, som en ny national 
organisation for æg og ægprodukter.

Fra 30. juni 2013 til 30. juni 2014 er andelen af 
buræg og økologiske æg faldet med hver 1 % af den 
samlede produktion, mens andelen af skrabeæg er 
steget med 2 %.

Detailhandelen har stort set ikke buræg.
Hollænderne har kørt en kampagne fra 2011 til 

2013, hvor de har sat fokus på ægs mange gode 
ernæringsmæssige egenskaber, og det har æg et 
bedre image, og forbruget er steget.

Forbruget steg fra 192 æg/indb. i 2012 til 195 æg/
indb. i 2013, og siden 1995 er forbruget steget med 
20 æg/indb.

Næbtrimning vil blive forbudt fra 2018, men 
beslutningen evalueres i 2017, og det vil blive en 
stor udfordring for branchen. Tyskland har dog nok 
noget på plads inden da, og så må Holland følge 
med.

I problematikken med hanekyllinger går det mod 
in-ovo sexing, altså kønssprtering i æggene inden 
udrugning.
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Irland: 4,6 mio. indb., 6,9 mio. ha  
dyrkbart land: 4,5 mio. ha 
agerjord: 380.000 ha

 2012 2013

Antal høner 2.776.000 2.827.000

Forholdet brune/hvide 99:1 99:1

Antal hønniker 2.290.121 2.318.000

Bure i % 69 57

Skrab i % 1 1

Friland i % 30 42

Produktion i tons 50.315 51.249

Selvforsyningsgrad i %

Forbrug, æg/indb./år 165 165

Polen: 38,5 mio. indb., 31,3 mio. ha  
dyrkbart land: 18,8 mio. ha 
agerjord: 13,9 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 32.700.000 33.500.000

Forholdet brune/hvide 90:10 90:10

Antal hønniker 29.318.000 28.727.000

Bure i % 84 90

Skrab i % 14 8

Friland i % 2 2

Produktion i tons 637.000 545.000

Selvforsyningsgrad i % 120 145

Forbrug, æg/indb./år 181 166

Tolkningen af reglerne for berigede bure i Polen er 
noget anderledes end i Danmark.

Portugal: 10,5 mio. indb.,
9,24 mio. ha  

 2012 2013

Antal høner 5.880.000 6.050.000

Forholdet brune/hvide 100:0 100:0

Antal hønniker 5.140.000 4.280.000

Bure i % 97 97

Skrab i % 1 2

Friland i % 2 1

Produktion i tons 96.845 101.203

Selvforsyningsgrad i %

Forbrug, æg/indb./år 140,2 140,2

Slovakiet: 5,5 mio. indb., 4,9 mio. ha  
dyrkbart land: 1,9 mio. ha 
agerjord: 1,3 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 6.232.000 5,999,000

Forholdet brune/hvide 95:5 98:2

Antal hønniker

Bure i % 85 85

Skrab i % 15 14

Friland i % 1

Produktion i tons 69.051 73.253

Forbrug, æg/indb./år 207 218

Spanien: 46,6 mio. indb., 50,6 mio. ha  
dyrkbart land: 27,00 mio. ha 
agerjord: 17,5 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 42.120.000 38.408.780

Forholdet brune/hvide 90:10 90:10

Antal hønniker 32.875.000 27.388.477

Bure i % 94 93

Skrab i % 3 2,5

Friland i % 3 4,5

Produktion i tons 775.800 694.100

Selvforsyningsgrad i % 109,5 116

Forbrug, æg/indb./år 239,1 206,2

Svært at holde sammen på en fælles organisation
Man arbejder på at forbedre ægs image og give det 
mere værdi, fra en basisfødevare til en større palet af 
produkter og specialiteter.

Der er en spansk lov for fair play mellem alle led 
i kæden, så alle aftaler er skriftlige.
Bæredygtighed er kommet mere i fokus.
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Storbritannien: 64,1 mio. indb. 
24,36 mio. ha, 
 dyrkbart land: 17,7 mio. ha,  
agerjord: 5 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 34.010.000 34.900.000

Forholdet brune/hvide 99:1 99:1

Antal hønniker 34.750.000 33.820.000

Bure i % 48,6 51

Skrab i % 3,6 3

Friland i % 47,8 46

Produktion i tons 570,180 591.714

Selvforsyningsgrad i % 82 87

Forbrug, æg/indb./år 182 185

Der har været en stor vækst i salget af æg i discount-
butikker, og det betyder, at æg sælges billigt.

I de 52 uger indtil 17. august salget steg 1,1 % 
målt i kg, mens salgsværdien er faldet med 1,6 %.

Man er begyndt at markedsføre æg som ’Main 
Meals in Minutes’, og de er arbejder på nye allergi-
råd til spædbørn og børn

Næbtrimning forventes at blive forbudt i England 
i 2016, men beslutningen skal revideres i 2015 – 
efter parlamentsvalget – og branchen tror/håber, at 
et forbud bliver udskudt.

Problematikkerne omkring daggamle hanekyl-
linger og brystbensfrakturer er kommet på dags-
ordenen. De har et behov for at udvikle brugbare 
standarder for økologiske hønniker, for de er ikke 
fuldt vaccinerede, når de skal lukkes ud.

Den britiske ægbranche er bange for at komme i 
klemme, når der forhandles bilaterale handelsaftaler 
med store ægproducerende lande eller regioner.

Sverige: 9,65 mio. indb., 41 mio. ha  
dyrkbart land: 3,1 mio. ha  
agerjord: 2,7 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 7.100.00 7.000.000

Forholdet brune/hvide 5:95 5:95

Antal hønniker

Bure i % 29,7 25

Skrab i % 58,3 62,7

Friland i % 12,0 12,3

Produktion i tons 122.230 129.219

Selvforsyningsgrad i % 91 93

Forbrug, æg/indb./år 213 222

Tyskland: 80,6 mio. indb., 34,9 mio. ha  
dyrkbart land: 16,9 mio. ha  
agerjord: 11,9 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 41.000.000 43.200.000

Forholdet brune/hvide  85:15 85:15

Antal hønniker 47.300.000 44.213.000

Bure i % 13.2 11,5

Skrab i % 64 64,4

Friland i % 22,8 24,1

Produktion i tons 751.000 773.000

Selvforsyningsgrad i % 68,3 71

Forbrug, æg/indb./år 217 218

Den tyske ægproduktion stiger fortsat, og nu ligger 
selvforsyningsgranden på 75,0 %, hvor den i 2010 
var nede på 57,4 %.

Økonomien i primærproduktionen er dårlig, og i 
hele sommerhalvåret i 2013 var dækningsbidraget 
negativt, og igen i maj, juni og juli i 2014 er det igen 
faldet til omkring 0.

I Tyskland har den animalske produktion generelt 
et dårligt image, og der er stigende krav til dyrevel-
færden, ligesom bæredygtighed er kommet højere op 
på dagsordenen, og det handler især om non-GMO 
og lokalt produceret foder.

Nordrhein-Westfalen og Mecklenburg-
Vorpommern forbyder næbtrimning fra 
2017 og andre delstater vil følge efter.  
Der er også fokus på belægningsgraden og på afliv-
ningen af hanekyllinger, som Nordrhein-Westfalen 
vil forbyde fra 2015.

Ægproduktion i berigede bure forventes at blive 
udfaset over de næste 10 år, og denne produktion 
forventes erstattet af skrabeæg, for både frilands og 
den økologiske produktion forventes ikke at stige.
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Ungarn: 10 mio. indb., 9,3 mio. ha  
dyrkbart land: 5,3 mio. ha  
agerjord: 4,3 mio. ha

 2012 2013

Antal høner  

Forholdet brune/hvide 100:0 100:0

Antal hønniker 3.615.896 3.106.000

Bure i % 81,83 81,8

Skrab i % 16,99 17

Friland i % 1,18 1,2

Produktion i tons 60.306* 53,457

Selvforsyningsgrad i % 88,65 82

Forbrug, æg/indb./år 235 217

*Kun kommerciel

Østrig: 8,4 mio. indb., 8,4 mio. ha  
dyrkbart land: 3,4 mio. ha 
agerjord: 0,9 mio. ha 

 2012 2013

Antal høner 5.800.000 5.900.000

Forholdet brune/hvide 92:8 92:8

Antal hønniker 6.200.000 10.000.000

Bure i % 3 3

Skrab i % 67 67

Friland i % 30 30

Produktion i tons 96.000 106.000

Selvforsyningsgrad i % 82 83

Forbrug, æg/indb./år 232 234

I Østrig er der nogle få bedrifter med berigede bure 
tilbage, men det slutter i 2020.

Detailhandelen sælger ikke buræg.
Man er også begyndt at certificere flydende 

ægprodukter, så man også her kun bruger æg fra 
alternative systemer

Lande udenfor EU
Argentina: 41,6 mio. indb., 278 mio. ha  
dyrkbart land: 174 mio. ha,  
agerjord: 39 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 42.500.000 38.240.000

Forholdet brune/hvide 45:55 40:60

Antal hønniker 13.215.000 15.575.000

Bure i % 98,2 85

Skrab i % 1,3 10

Friland i % 0,5 5

Produktion i tons 732.972 691.920

Selvforsyningsgrad i % 100 107

Forbrug, æg/indb./år 244 244

Australien: 23,3 mio. indb., 769 mio. ha  
dyrkbart land: 443 mio. ha,  
agerjord: 24 mio. ha.

 2012 2013

Antal høner 16.859.755 16.582.584

Forholdet brune/hvide 98:2 98:2

Antal hønniker 13.985.432 14.686.988

Bure i % 68 68

Skrab i % 7 7

Friland i % 25 25

Produktion i tons 290.421 287.786

Selvforsyningsgrad i %

Forbrug, æg/indb./år 214 210

Stigende bekymring for udbrud af smitsomme syg-
domme som f.eks. fugleinfluenza grundet mere 
ekstensive produktioner, og der er brug for gode 
biosikkerhedssystemer på farmene. 

Dyrevelfærdslovgivningen er forskellig fra delstat 
til delstat, så der er hårdt brug for en harmonisering.

Der er også diskussion om, hvad ’frilands’ bety-
der.

Når man diskutere dyrevelfærd, skal der så være 
fokus på hønernes velfærd eller menneskers opfat-
telse af velfærd?

Man forventer en stigende produktion, og for-
bruget stiger stadig, og man forventer at nå 240 æg/
indbygger i 2016. 

I markedsføringen af æg, markedsfører man ikke 
bare æggene, men også ægproducenterne

Æg anklages stadig for en række salmonellaud-
brud, selv om det ofte skyldes dårlig hygiejne i andre 
led i kæden.
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Brasilien: 201 mio. indb., 851 mio. ha 
dyrkbart land: 132,5 mio. ha  
agerjord: 65,3 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 96,219,718

Forholdet brune/hvide 23:77

Antal hønniker 91.101.977

Bure i % 100

Skrab i % 0

Friland i % 0

Produktion i tons 2.047.205

Selvforsyningsgrad i % 100

Forbrug, æg/indb./år 168

Canada: 35,1 mio. indb., 902 mio. ha 
dyrkbart land: 65 mio. ha  
agerjord: 37 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 22.238.494 22.398.082

Forholdet brune/hvide 10:90 10:90

Antal hønniker 24.236.000 24.076.000

Bure i % 96 94

Skrab i % 2 4

Friland i % 2 2

Produktion i tons 443.507 445.549

Selvforsyningsgrad i % 97 93

Forbrug, æg/indb./år 208 216

Der er efterspørgsel efter flere lokalt producerede 
produkter, og det betyder i praksis fra samme pro-
vins.

Salget stiger for 7. år i træk, og supply manage-
ment giver sikkerhed og støttes fortsat af regeringen.

Der er et skift på vej i offentligheden holdning til 
produktionen, så man er også begyndt at kigge på 
berigede bursystemer.

30 % af ægproducenterne er under 45 år, og 20 % 
er nye i branchen, men andre er op til 10. generation 
på farmen.

Der bliver endnu mere fokus på fødevaresikker-
hed og dyrevelfærd.

Columbia: 45,5 mio. indb., 114 mio. ha 
dyrkbart land: 51 mio. ha  
agerjord: 43 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 40.158,731 42.000.000

Forholdet brune/hvide 91:9 91:9

Antal hønniker 32.628.184 35.122.683

Bure i % 30 30

Skrab i % 70 70

Friland i % 0 0

Produktion i tons 662.875 695.438

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb./år 228 236

Produktionen steg med 4,7 % i 2013 og forventes at 
sige med 4,7 % i 2014.

Forbruget lå på 236 æg/indbygger i 2013 og 
forventes at nå 252 æg/indbygger i 2014, bl.a. fordi 
regeringen nu anbefaler at bruge æg i de mange 
måltider til skoleelever, som regeringen finansierer. 

Branchen kører også flere kampagner for æg. I 
den seneste kampagne er deres utrolig populær ver-
densmester i BMX, Mariana Pajon, hovedpersonen, 
og hun siger i reklamerne på tv, radio og billboards: 
’Hvis du vil vinde, så spis æg fra Colombia’. 

Fødevaresikkerhed og miljø er kommet mere i 
fokus, og der er begyndt at komme et øget brug af 
teknologi i produktionen, specielt på pakkerierne..

Infrastrukturen bør forbedres for at bevare kon-
kurrenceevnen.

Branchen håber at kunne øge forbruget til 363 
æg/indbygger i løbet af de næste 10 år ved nye pro-
dukter og øget brug af ægprodukter.

Forenede Arabiske Emirater:  
8 mio. indb., 8,4 mio. ha 
 dyrkbart land: 0,7 mio. ha  
agerjord: 0,7 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 2.500.000

Forholdet brune/hvide 5:95

Antal hønniker 1.600.000

Bure i % 100

Skrab i % 0

Friland i % 0

Produktion i tons 47.000

Selvforsyningsgrad i % 60

Forbrug, æg/indb./år 190
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Indien: 1.232 mio. indb., 328,7 mio. ha. 
dyrkbart land: 166 mio. ha  

 2012 2013

Antal høner 206.590.000 210.830.00

Forholdet brune/hvide 8:92 8:92

Antal hønniker 217.460.000 221.930.000

Bure i % 100 100

Skrab i % 0 0

Friland i % 0 0

Produktion i tons 4.158.000 4.158.000

Selvforsyningsgrad i % 98 98

Forbrug, æg/indb./år 62 63

Iran: 76 mio. indb., 165 mio. ha 
dyrkbart land: 55 mio. ha  
agerjord: 18 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 69.071.376 75.000.000

Forholdet brune/hvide 2:98 2:98

Antal hønniker 32.270.866 35.800.468

Bure i % 100 100

Skrab i % 0 0

Friland i % 0 0

Produktion i tons 912.000 912.000

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb./år 191 193

Først for 13 år siden begyndte man at sortere og 
pakke æg i Iran.

Nu er der udviklet produktionsstandarder, og der 
kører markedsføringskampagner for æg i både elek-
troniske og skrevne medier, ligesom man under stor 
opmærksomhed fejrer World Egg Day.

Forbruget er steget med 30 æg /indbygger i de 
sidste 3 år og ligger nu på 191 æg/indbygger i 2013, 
og man forventer at nå op på over 220 æg/indbygger 
i løbet af 10 år. 

Man forventer vækst i produktionen og på læn-
gere sigt også eksport.

Regeringen kontrollerer priserne, og det begræn-
ser udviklingen og sænker kvaliteten.

Der er 9 ægproduktfabrikker i Iran, som laver 
flydende ægprodukter, men kapaciteten er ikke fuldt 
udnyttet.

Japan: 127 mio. indb., 38 mio. ha 
dyrkbart land: 6 mio. ha  
agerjord: 5 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 135.477.000 133.085.000

Forholdet brune/hvide 39:61 39:61

Antal hønniker 96.615.000 95.355.000

Bure i % 96,2 95,8

Skrab i % 3,1 3,5

Friland i % 0,7 0,7

Produktion i tons 2.506.768 2.521.974

Selvforsyningsgrad i % 95 96

Forbrug, æg/indb./år 328 329

Forbruget af skalæg ligger på 9,8 kg eller 157 stk./
indbygger, men der er et næsten tilsvarende forbrug 
af ægprodukter.

Et rå æg på dampende varm ris er en traditionel 
japansk fastfood

Man vil til at bruge ris til foder, for importeret 
foder er dyrt.

Det er en stor udfordring, at gennemsnitsalderen 
på de japanske farmere – også ægproducenter – er 
meget høj.

Kina: 1.350 mio. indb., 960 mio. ha 
dyrkbart land: 552 mio. ha  
agerjord: 182 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 1.300.000.000 1.400.000.000

Forholdet brune/hvide 70:30 70:30

Antal hønniker 1.400.000.000 1.200.000.000

Bure i % 90 90

Skrab i % 1 1

Friland i % 9 9

Produktion i tons 23.000.000 24.000.000

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb./år 274,2 300

Siden 1985 har Kina været verdens største produ-
cent, og ægmarkedet har en værdi på 50 mia. $ (ca. 
291 mia. kr.).

Forbruget ligger på 294 æg/indbygger.
Ægproducenterne er mellem 40-60 år gamle, og 

kun få unge begynder, så her er der et potentielt 
problem.

Den gennemsnitlige producent har omkring 5.400 
høner eller 4.530 høner pr ansat, og der er 300 farme 
med over 200.000 høner.
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90 % af produktionen foregår i trappebure, og 77 
% af hønerne fodres manuel, mens over 80 % har 
drikkenipler.

95 % af æggene sælges usorterede gennem 
æghandlere, men i storbyerne ligger salget af bran-
dede æg på 25 %, og det er stigende.

Der var opstillet 20 ægsorteringsanlæg i 2009, og 
i dag er antallet over 80.

Der er meget få ægprodukter på markedet.
I de sidste 12 måneder har 20 % af producenterne 

stoppet på grund af fugleinfluenza, og antallet af 
høner forventes at være 13 % lavere end sidste år.

Der vil ske en strukturudvikling.
Ifølge eksperter så skulle 350.000 bedsteforæld-

redyr være tilstrækkeligt til at forsyne det kinesiske 
marked, men bestanden er helt oppe på 700.000. og 
store lokale avlsselskaber udvider i håbet om, at de 
små stopper, men pt. der er en meget stor overpro-
duktion.

Malaysia 29,63 mio. indb., 33 mio. ha 
dyrkbart land: 6,6 mio. ha  
agerjord: 1,8 mio. ha

 2013

Antal høner 38.092.465

Forholdet brune/hvide 100:0

Antal hønniker 38.240.000

Bure i % 99

Skrab i % 0,5

Friland i % 0,5

Produktion i tons 654.294

Selvforsyningsgrad i % 116

Forbrug, æg/indb./år 331,45

Mexico: 118,4 mio. indb., 194 mio. ha 
dyrkbart land: 30,2 mio. ha  
agerjord: 24,4 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 137.002.043 148.044.245

Forholdet brune/hvide 5:95 4:96

Antal hønniker 97.709.060

Bure i % 100 100

Skrab i % 0 0

Friland i % 0 0

Produktion i tons 2.386.576 2.509.350

Selvforsyningsgrad i % 99.5 98,2

Forbrug, æg/indb./år 335 347

Der er stadig eftervirkninger af udbruddet af fugle-
influenza i 2012, for hønerne skal revaccineres med 
sprøjte midt i æglægningsperioden, og det går ud 
over ydelsen. 

New Zealand: 4,47 mio. indb.
27 mio. ha 
 dyrkbart land: 12,3 mio. ha   
agerjord: 8,7 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 3.200.000 3.308.119

Forholdet brune/hvide 100:0 100:0

Antal hønniker 2.990.000 3.014.651

Bure i % 83 82

Skrab i % 3 3

Friland i % 14 15

Produktion i tons 61.001 59.394

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb./år 223 226

De traditionelle bursystemerne er på vej ud, og der 
sker en udfasning over 10 år.

Fokus på den rette mærkning af produktions-
metode, for at give bedre forbrugertillid og større 
sporbarhed.

Der er mange auditeringer – supermarkeder, myn-
digheder mm – og det giver sammen med en række 
tiltag på dyrevelfærdsområdet store omkostninger.

Æg er et billigt protein i forhold til de traditionel-
le proteiner i New Zealand, rødt kød, mælk og fisk.

Der forventes at ske en betydelig strukturudvik-
ling og en betydelig udvidelse af frilandsproduktion 
over de næste 10 år.

Branchen har investeret op imod 100 mio. NZD 
(ca. 463 mio. kr.) i at overholde branchekoden (lov-
givningen) for ægproduktion, men målet er stadig at 
kunne producere æg, som ALLE på New Zealand 
har råd til at købe.
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Nigeria: 170 mio. indb., 91,1 mio. ha  
dyrkbart land: 77,5 mio. ha  
agerjord: 30,05 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 50.000.000

Forholdet brune/hvide 98:2

Antal hønniker 55.000.000

Bure i % 70

Skrab i % 30

Friland i % 0

Produktion i tons 690.120

Selvforsyningsgrad i %  100

Forbrug, æg/indb./år 71

Peru: 30,5 mio. indb., 128 mio. ha  
dyrkbart land: 21,5 mio. ha  
agerjord: 3,7 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 18.300.000 19.000.000

Forholdet brune/hvide 99:1 99:1

Antal hønniker 19.400.000 20.000.000

Bure i % 85 84

Skrab i % 10 10

Friland i % 5 6

Produktion i tons 314.024 350.000

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb./år 165,5 167,7

Rusland: 144 mio. indb., 1.707 mio. ha  
dyrkbart land: 219 mio. ha  
agerjord: 122 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 145.000.000 103.500.000

Forholdet brune/hvide 50:50 50:50

Antal hønniker

Bure i % 100 100

Skrab i % 0 0

Friland i % 0 0

Produktion i tons 2.535.420 1.900.250

Selvforsyningsgrad i % 103 102

Forbrug, æg/indb./år 260 220

 

Schweiz: 8,21 mio. indb., 4,1 mio. ha  
dyrkbart land: 1,06 mio. ha  
agerjord: 0,28 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 2.300.000 2.520.000

Forholdet brune/hvide 30:70 30:70

Antal hønniker 2.748.608 2.684.724

Bure i % 0 0

Skrab i % 30 25

Friland i % 70 75

Produktion i tons 46.136 48.957

Selvforsyningsgrad i % 54 56

Forbrug, æg/indb./år 174,5 178

Sydafrika: 52,37 mio. indb.
122 mio. ha  
 dyrkbart land: 80 mio. ha   
agerjord: 15 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 25.037.000 24.371.000

Forholdet brune/hvide 29:71 30:70

Antal hønniker 25.432.192 23.5536.148

Bure i % 86 86

Skrab i % 0 0

Friland i % 14 14

Produktion i tons 439.263 427.868

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb./år 153 147

Omkostningerne steg med 12 % i 2013, bl.a. fordi 
den sydafrikanske rand faldt med 17 % overfor 
andre valutaer. Ægpriserne kun steg med 10 %.

I 2014 havde man den bedste majshøst i 34 år, 
men meget eksporteres til Mexico og Kina

Regeringen har opdateret guidelines for ernæring, 
så man nu anbefaler 1 æg om dagen.

Grupper af dyreværnsaktivister er blevet mere 
synlige og højrystede.
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Sydkorea: 51 mio. indb.  
 2012 2013

Antal høner 64.000.000

Forholdet brune/hvide

Antal hønniker

Bure i % 98

Skrab i % 1

Friland i % 1

Produktion i tons

Selvforsyningsgrad i % 99,6

Forbrug, æg/indb./år 242

Sydkorea har en lang række frihandelsaftaler med 
bl.a. EU, USA og Kina.

Distributionen kompliceres af en lang række mel-
lemhandlere. 

Regeringen støtter en modernisering af ægpro-
duktionen, og det har givet en overproduktion, og 64 
mio. æglægger er det højeste nogensinde. 

Lavpatogen fugleinfluenza er almindelig, og der 
er udbrud af højpatogen fugleinfluenza hver 2-3 år – 
mest på vestkysten og oftest i september. De mange 
udbrud skyldes formentlig trækfugle, for de fleste 
tilfælde er på østkysten. Der har ikke været nogen 
humane tilfælde, men de mange udbrud giver en 
ustabil afsætning, men forbruget ligger på 242 æg/ 
indbygger. 

Det forventes, at der i de kommende år udvikles 
flere ægprodukter.

Tyrkiet: 76,7 mio. indb., 78 mio. ha  
dyrkbart land: 24,4 mio. ha  
agerjord: 14,6 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 70.000.000 65.000.000

Forholdet brune/hvide 25:75 21:79

Antal hønniker 52.600.000 51.800.000

Bure i % 100 100

Skrab i % 0

Friland i % 0

Produktion i tons 1.085.000 1.129.000

Selvforsyningsgrad i % 125 126

Forbrug, æg/indb./år 185 187

Produktionen, forbruget og eksporten stiger år efter 
år.

Store udsving i prisen ab farm og i butikkerne.

Man mangler udstyr til at håndtere gødningen.
Ægproduktindustrien er underudviklet, og kun 1 

% af æggene går til produkt.
Der er et stort eksportpotentiale i nabolandene.
Der vil ske en strukturudvikling i de kommende 

10 år, hvor forbruget forventes at nå 250 æg/indb.

Ukraine: 45,8 mio. indb., 57,93 mio. ha  
dyrkbart land: 42,8 mio. ha  
agerjord: 32 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 40.347.000

Forholdet brune/hvide

Antal hønniker

Bure i % 100

Skrab i % 0

Friland i % 0

Produktion i tons 1.104.007

Selvforsyningsgrad i %

Forbrug, æg/indb./år 314

USA: 312,6 mio. indb., 916 mio. ha  
dyrkbart land: 400 mio. ha  
agerjord: 149 mio. ha

 2012 2013

Antal høner 285.500.000 291.100.000

Forholdet brune/hvide 7:93 7:93

Antal hønniker 235.300.000 254.900.000

Bure i % 94 94

Skrab i % 5 3

Friland i % 1 3

Produktion i tons 4.820.000 4.950.000

Selvforsyningsgrad i % 103,7 104,5

Forbrug, æg/indb./år 248,2 251,3

Der er sket en stor strukturudvikling i ægbranchen 
i USA i de sidste 40 år. I midten af 1970’erne var 
der omkring 10.000 ægproducenter. Det var faldet 
til 2.500 i 1987, og i dag er der under 200 tilbage.
56 selskaber, oftest familieejede, har mere end 1 
mio. æglæggere og i alt 253 mio. æglæggere, og de 
står for 89 % af produktionen.

I 2008 blev der ved folkeafstemning foreslået en 
lov, som blev vedtaget delstatens parlament i 2010. 
Loven forbød ægproduktion i traditionelle æglæg-
ningsbure fra 2015. Reglerne i Californien gælder 
kun for konsumæg, og nogle tilsvarende, men ikke 
enslydende, love er vedtaget i Washington, Oregon, 
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Arizona, Michigan, Ohio og Maine, der tilsammen 
har 65 mio. høner.

United Egg Producers (UEP) gik i 2011 sammen 
med Humane Society of the United States (HSUS) 
og foreslog nogle regler, der indtil 2030 vil udfase 
traditionelle bure til fordel for berigede, men lovfor-
slaget kom aldrig igennem kongressen.

Der er et overskud af æg i Utah, Arkansas, 
South Dakota, Nebraska, Minnesota, Iowa, Indiana, 
Wisconsin, Ohio, Pennsylvania og Maine, mens der 
er et underskud i de andre 39 stater.

Importerede æg til Californien skal produce-
res med mindst 116 in2/ høne (ca. 748 cm2/høne) 
uden berigelse, og nogle stater lægger sag an mod 
Californien med påstand om, at det er imod grund-

loven at stille krav til produktionen i andre stater.
Resultatet er, at ægfarme bygges lige på den 

anden side af statsgrænser.
UEP er bekymrede for, at HSUS vil gå tilbage 

til Californien og kræve ’cage-free’ – altså ingen 
berigede bure

Der er også bekymring over, hvordan de 15 mio. 
æg, der hver dag importeres til Californien, vil 
komme fra, og hvordan de skal og vil blive produ-
ceret.

Så nu er der totalt kaos på det amerikanske 
ægmarked, fordi der handles rigtigt mange æg på 
tværs af statsgrænser, og produktionsvilkårene er 
forskellige fra stat til stat.

IEC / jnl

Ph.D.-kursus:
Poultry Production and Health
Ricarda M. Engberg, Aarhus Universitet, Foulum

I perioden fra den 29. september til den 10. okto-
ber var Aarhus Universitet, Foulum vært for et 
ph.d.- kursus med fokus på fjerkræproduktio-
nen. Det lykkedes at tiltrække 12 interesserede 
kursister fra universiteter i Danmark, Sverige, 
Holland, Finland og Polen. 

Programmet bød på en bred pallette af fjerkræpro-
duktionens forskellige aspekter fra jord til bord og 
indledtes med en gæsteforelæsning af Jette Søholm 
Petersen, Videncentret for Landbrug, som talte om 
fjerkræproduktionen i globalt perspektiv. 

I løbet af de to uger kurset varede, blev kursisterne 
præsenteret for meget forskellige emner, som strakte 
sig lige fra fjerkræs anatomi og fysiologi over ernæ-
ring, genetik, sygdomme og sygdomsforebyggelse 
inklusive immunologi. Derudover blev der behand-
let velfærdsaspekter samt kvaliteten af kød og æg. 
Ved siden af forelæsningerne på de nævnte områder 
fik kursisterne mulighed for at prøve kræfter med 
praktiske øvelser, herunder blodprøvetagning og dis-
sektion, gennemførsel af ELISA-målinger, måling 
af viskositet af tyndtarmsindhold, opsamling af sæd, 
trædepudebedømmelse, bedømmelse af fjerdragten 
og diverse analyser vedr. æg- og kødkvalitet. 
Kursusprogrammet omfattede to ekskursioner til 
Tjele, hvor vi besøgte henholdsvis DLGs fodermølle 
og slagtekyllingeproducent Bo Wieck-Hansen. I 

fodermøllen fik vi en grundigt teoretisk gennemgang 
af foderproduktionen af produktdirektør Anders 
Katholm, hvorefter vi blev vist rundt på fabrikken af 
fabrikschef Evald Skaarup. Hos Bo Wieck-Hansen 
var det sønnen Allan, der tog imod os, og på fremra-
gende engelsk fortalte og besvarede mange spørgs-
mål om familiens slagtekyllingeproduktion. En sid-
ste ekskursion gik til HKSCANs (Rose Poultry) 
fjerkræslagteri i Vinderup, hvor vi blev venlig mod-
taget af dyrlæge Ole Gyvelgaard Nielsen og leder af 
slagteafdelingen Klaus Sloth Petersen. Alle steder 
var spørgelysten særdeles stor. 

Kurset har fået en meget flot evaluering, og vi håber 
på at kunne gentage successen hvert andet år.

Ricarda M. Engberg
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Høj efterspørgsel 
på økologiske æg i Tyskland 
Den aktuelle analyse fra Agrarmarkt Informations-
GmbH (AMI) og Marktinfo Eier & Geflügel (MEG) 
af situationen på markedet for økologiske æg viser 
for andet kvartal 2014 lidt lavere salgspriser fra pak-
kerierne end i begyndelsen af året. Selvom udbuddet 
generelt var begrænset, kunne priserne ikke hæves. 
Detailkædernes beslutning fra januar om lavere 
priser til forbrugerne har stadig indflydelse på andre 
salgskanaler. 

Gennemsnitsprisen for æg i vægtklasse L lå i 
andet kvartal af 2014 på 25,53 € (190,04 kr.) for 100 
æg, hvilket var 0,26 € (1,94 kr.) mindre end i første 
kvartal. For æg i vægtklasse M lå gennemsnitsprisen 
for 100 æg på 24,91 € (185,42 kr.), hvilket var 0,23 
€ (1,71 kr.) mindre end i første kvartal.  

Analysen refererer til priserne i et supermarked 
med et fuldt sortiment, helsekost butikker eller ved 
direkte salg, mens tilbudsvarer ikke er medtaget. 

Årskontrakter, som de tyske økologiske ægpro-
ducenter har indgået med de store dagligvarekæder, 
er ikke medtaget i undersøgelsen. Disse priser er i 
henhold til oplysninger fra markedet helt op til en 
tredjedel under de angivne priser. Desuden er pri-
serne på tyske æg højre end på importerede. Dette 
afspejles også i forbrugerpriserne. 

10 tyske æg kostede i gennemsnit i andet kvartal 
mindst 2,86 € (21,29 kr.), men 10 hollandske æg 
blev solgt for 2,40 € (17,86 kr.). I gruppen af   andre 
lande lå prisen på 2,44 € (18,16 kr.) for 10 økologi-
ske æg. Prisforskellen skyldes hovedsageligt fra de 
forskellige salgskanaler: Importerede økologiske æg 
markedsføres primært i discountbutikker, der gene-
relt sælger deres økologiske æg billigere. 

Ifølge analysen kom 84 % af de økologiske 
æg fra Tyskland i andet kvartal 2014. Hollandske 
økologiske æg har mindre betydning end i de andre 
produktionsmetoder. Kun 6 % af de økologiske æg 
blev produceret i Holland. Der er ikke rapporteret 
om relevant import fra Italien. Gruppen af   ’anden 
oprindelse’ lå på 10 %. Når æggene ikke er mærket, 
altså når de kommer direkte fra producenten til kun-
den, regnes de for tyske varer, hvilket resulterer i et 
indenlandsk andel på 93 %. 

Husholdningernes indkøb er steget igen 
Forbrugerne i Tyskland købte i første halvår af 2014 
i henhold til analysen 338,4 mio. økologiske æg, 
hvilket var 10,3 % mere end fra januar til juni 2013, 
og andelen af   økologiske æg var 9,9 % af det totale 
salg af skalæg. 

Produceres der flere eller færre økologiske æg? 
Den aktuelle udvikling i den økologiske ægpro-
duktion i Tyskland er vanskeligt at vurdere. 
Sidste år var der absolut en udvidelse af produk-
tionen. Undersøgelsen i december af Statistischen 
Bundesamtes viste, at der i slutningen af 2013 var 
en stigning i antallet af økologiske ægproducenter 
med mere end 3.000 hønepladser på 12 % til 3,3 
mio. høner. Den aktuelle undersøgelse af AMI på 
Ökokontrollstellen, der også registrerer mindre pro-
duktioner, bekræftede, at der i 2013 var en vækst i 
produktionen på den størrelsesorden. 

I indeværende år er der modstridende vurderinger. 
Ifølge markedskendere vil der fortsat være knappe 
forsyninger. Hvorvidt dette primært er som følge 
af en fortsat stor efterspørgsel, eller om det skyldes 
faldende produktion, er der uenighed om. Rapporter 
om, at landmændene konverterer deres økologiske 
produktion til konventionelt fritgående, kan ikke 
bevises statistisk. Nogle rapporterer også om for-
skellig udvikling på økologiske gårde, der produce-
rer efter EU-standarder, og på økologiske gårde, der 
producerer efter private standarder.  De sidstnævnte 
ønsker strengere krav end EU-standarderne. Trods 
stramme forhold for den økologiske produktion 
(f.eks. regionalt produceret foder og max besæt-
ningsstørrelser) forventes der bestemt ikke de store 
ændringer i den økologiske produktions størrelse.

Prognoserne siger stabile priser 
Blandt markedskendere forventes der i indeværende 
kvartal en stabil prisudvikling. Til efteråret, når som-
merens mindre efterspørgslen er overvundet, forven-
tes der små stigninger i produktionen.

DGS / jnl
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Testning og monitering
af fjerkræsygdomme
Poultry Health Meeting, 
Bangkok, september 2014
Af Chefkonsulent Mie Nielsen Blom, Landbrug & Fødevarer

Den 11. og 12. september blev der afholdt det andet 
møde i organisationen World Veterinary Poultry 
Association om testning og monitering af fjerkræ-
sygdomme. På dagsorden var der både testning og 
overvågning af såvel Salmonella, Campylobacter, 
Gumboro disease, IB og Newcastle disease. Den 
første dag på kongressen indeholdt en præsentation 
af en bred vifte af erfaringer og modeller fra både 
Asien og Europæiske lande over hvordan alle disse 
sygdomme kan testes og overvåges. Den anden dag 
var tildelt en række studerende fra Asien til fremlæg-
gelse af konkrete specifikke metoder til analyser og 
kortlægning af diverse sygdomme. 
Konferencen var bredspektret og med relevans for 
alle lande der producere fjerkræ, og som dermed 
alle står med de daglige udfordringer med at holde 
disse fjerkræsygdomme fra døren og dermed teste 
og overvåge for dem på den bedst mulige måde. I 
nedenstående er der et kort sammendrag af tre af 
indlæggene fra konferencen. 

Faktorer der skal overvejes ved monitering af
Newcastle disease vaccinerede fjerkræflokke 
Roberto Soares, Ceva Animal Healt præsenterede 
et indlæg med fokus på vaccination mod Newcastle 
disease og effekten og kontrollen af denne. Sydøst 
Asien er præget af store og mange udbrud af 
Newcastle disease i den kommercielle fjerkræpro-
duktion. Sygdommen bekæmpes her, som i andre 
lande, med øget biosikkerhed, vaccination og ikke 
mindst monitering for effekten af denne vaccina-
tion. Som i andre lande, hvor der vaccineres mod 
Newcastle disease, kan vaccinationen være proble-
matisk og dermed ikke optimal for den efterfølgende 
dækning af dyrene mod sygdommen. Kvaliteten af 
vaccinerne og administrationen af brugen af vac-
cinen er et stort problem. En optimal håndtering 
af vaccinen forud for vaccinationen og en optimal 
vaccination, har en meget stor effekt på det endelige 
resultat. I den forbindelse blev det understreget, 
at spray vaccination har en langt højere effekt en 
vaccination via drikkevandet. Slutteligt blev passiv 
immunitet fra dyrets side fremhævet som en væsent-
lig faktor.

Der har været anvendt utallige forskellige konven-
tionelle levende og dræbte vacciner mod Newcastle 
disease i hele verden i mange år og til trods for dette, 
ses der stadig udbrud af sygdommen. Men andre 
muligheder foreligger. Blandt andet en vektor vac-
cine udvundet fra herpesvirus fra kalkuner, tilsat et F 
protein gen fra Newcastle disease virus. Resultaterne 
af brugen af denne vaccine viser, at den er sikker, 
yder livslang beskyttelse og sidst men ikke mindst 
er det også muligt at monitorerer og dermed løbende 
måle resultaterne for effekten af vaccinationen. 
Dette kan gøres både ved ELISA metoden men også 
ved en HI test. Vaccinen er testet helt op til en leve-
alder på 72 uger, hvor der forsat ses dækning mod 
sygdommen. Slutteligt blev det dog understreget, at 
uanset hvilken vaccine der anvendes, så er håndte-
ringen og tildelingen af vaccinen alt afgørende for 
resultatet.  

Mie Nielsen Blom
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Testning for forekomst af Mycoplasma Synoviae
Dan T. Domingo, Zoetis, USA, holdt et indlæg hvor 
forskellige kommercielle antibody ELISA kits og 
HI test (Hemagglutination Inhibition) blev sam-
menlignet, i relation til testning for forekomsten af 
Mycoplasma Synoviae. 

Mycoplasma infektioner hos fjerkræ er associeret 
med luftvejssygdomme, synovitis og dårlig perfor-
mance. Der kan være tale om store omkostninger 
forbundet med forekomst af Mycoplasma i den kom-
mercielle fjerkræproduktion. Der findes 4 forskellige 
typer af Mycoplasma der alle er sygdomsfremkal-
dende for fjerkræ: M. gallisepticum og M. Synoviae 
der begge kan medfører infektion hos høns og så er 
der M. meleagridis og M. iowae der kan medføre 
infektioner hos kalkuner. 

For at udrydde denne sygdom kræves der 
rene dyr og rene forældredyr, et overvågnings-
program og herunder rutine test. Desværre har 
flere af de kommercielle test begrænsninger. 
ELISA test og HI er godkendt af OIE til 
screening for forekomsten af mycoplasma 
antistoffer i dyrene. Desværre viser det sig 
dog, at ELISA testen fremkommer med rig-
tig mange falsk positive testresultater under 
disse screeninger. Konklusionen var derfor at 
man aldrig udelukkende må tro på et positivt 
resultat fra en ELISA test ved overvågning 
for mycoplasma. Hvis man får et positivt svar 
ved denne test, så skal man teste denne prøve 
yderligere ved hjælp af en HI test. En under-
søgelse omfattende knapt 5000 analyser viste, 
at man ved test med ELISA fandt 4,7 % af 
disse analyser positive. Ved efterfølgende HI 
test af disse positive resultater blev resultatet 
dog, at der kun var 0,32 % af det totale antal 
analyser der var reelt positive. 

Monitering af Gumboro disease vaccination
Roberto Soares, Ceva Animal Healt præsenterede 
kort fordele og ulemper ved de forskellige meto-
der man kan overvåge vaccinationen for Gumboro 
disease på. Især serologisk - og histologisk testning 
blev fremhævet. Ved anvendelse af ELISA testen 
skal man dog være klar over, at anvendelsen af 
forskellige kits fra forskellige producenter kan give 
forskellige resultater. ELISA testen har ligeledes 
visse udfordringer relateret til dyrenes antistofni-
veau og tidspunktet for testningen. Samtidigt kan 
denne test ikke skelne mellem vaccine virus og field 
virus. Histologisk test fremhæves som værende en af 
de få mulighed der er for at teste, om der er tale om 
field virus eller vaccine virus. Testning ved måling af 
selve bursa kirtlen er ikke en brugbar metode.

Rusland rapporterer første tilfælde af dødelig
fugleinfluenza i to år 
Rusland har i slutningen af september rapporteret 
de første tilfælde af en højpatogen fugleinfluenza i 
næsten to år i landsbyer i det sydlige Rusland. 

Høns, gæs og ænder blev fundet smittet med sero-
typen H5N1 den 12. september i to landsbyer i Altai 
Krai-regionen nær grænsen til Kasakhstan, rapporte-
rer OIE på deres hjemmeside og citerer oplysninger 
fra det russiske landbrugsministerium. 

Rapporten til OIE sagde, at det sidste fund af 
H5N1-stammen i Rusland var i december 2012. 

H5N1-virussen inficerede for første gang men-
nesker i 1997 under et udbrud i Hong Kong. Siden 

dens udbredte genopståen i 2003 og 2004, bredte det 
sig fra Asien til Europa og Afrika, hvor det er blevet 
persisterende i fjerkræ i visse lande og har resulteret i 
millioner af fjerkræinfektioner, flere hundrede huma-
ne tilfælde, og mange dødsfald blandt mennesker. 

De seneste udbrud i Rusland, der førte til død eller 
nedslagning af 344 fugle, blev anset for at være kom-
met fra vilde fugle. 

"Sandsynligvis har døde ænder og gæs fra jagt 
været placeret i baggårde, for dødeligheden opstod 
senere i tamfugle" sagde landbrugsministeriet i sin 
rapport.

Reuters / jnl
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Optimal Vita: Den nye vej til succes
i slagtekyllingeproduktionen
Af Ad Bal, redaktør World Poultry 

Udrugning og opdræt på ét og samme sted. Det er 
tanken bag Optimal Vita, Klaas Knols slagtekyl-
lingeproduktion i Tyskland. Men ikke bare det, 
Optimum Vita bruger også energien meget effek-
tivt. De hidtidige resultater har vist, at hans idéer 
’Født til resultater’ betaler sig.

”Jeg drømte om en slagtekyl-
lingeproduktion, som ville være 
helt anderledes end de alminde-
lige modeller. Og min drøm gik 
i opfyldelse. Jeg tog en helt ny 
vej ind i en ukendt verden.” Det 
var visionen for Klaas Knol, hol-
landsk slagtekyllingeproducent i 
Emlichheim, Tyskland. Oh han 
tog bestemt en helt ny vej og besluttede at opbygge 
sin meget specielle og unikke slagtekyllingepro-
duktion: ”Optimal Vita”, som ordret betyder: ”Det 
bedste liv”. 

”Ideen, jeg havde i tankerne, var at have styr så 
meget som muligt af produktionen og på ét sted” 
siger Knol. Faktisk en slags lille familieejet integre-
ret produktion. Ideen bag Optimal Vita var at skabe 
de bedst mulige betingelser for, at kyllingerne ville 
kunne nå deres idealvægt i god tid og med de lavest 
mulige udgifter. Med minimalt antibiotikaforbrug og 
lav dødelighed. Ifølge Knol er det i vid udstrækning 
ensartet immunitetsstatus hos flokken og god over-
ordnet tarmsundhed, som giver de sundhedsmæssige 
betingelser, der er nøglen hertil. 

Æg fra en bedrift 
Knol ville også gerne have haft rugeægsproduktion 
på det samme sted eller i nærheden, men det er ikke 
tilfældet (endnu). Dog kommer alle rugeæggene fra 
én rugeægsproducent i det østlige Tyskland. Denne 
gård er beliggende i et område med næsten ingen 
andre fjerkræbedrifter i nærheden. Også der foregår 
opdræt af forældredyrene på samme sted. Således 
har opdrættet en fremragende sundhedstilstand, og 
det samme har de æg, som de senere produce-
rer. Rugeægsproduktionen er ganske langt væk fra 
Optimum Vitas område, men ifølge Knol kompense-
rer kvaliteten og sundhedsstatussen hos rugeæggene 
for transporttiden og de dermed forbundne udgifter. 
Han er imidlertid i øjeblikket i gang med at etab-
lere sin egen rugeægsfarm, som vil være tættere på 
’Optimum Vita’ ideerne. Også denne gård vil blive 
placeret i et område med en lav fjerkrætæthed. 

Tre etaper 
Optimal Vita består af tre etaper på ét sted. Den 
første er den såkaldte ’Pre Care’ eller udrugnings-
fasen. Til dette formål ejer gården to rugemaskiner 
fra HatchTech med en samlet kapacitet på 172.800 
æg. Herfra overføres æggene efter 17 dages rugning 
til ’High Care’ eller klækningsfasen, der foregår i 
det forvarmede slagtekyllingehus. Æggene er blevet 
sat i bakker, der glider ind i en lang hejsbar ramme 
i hele længden af huset, og som er placeret omkring 
30 cm over gulvet.  ➝

Ad Bal

Klaas Knol

To HatchTech rugemaskiner med en samlet kapacitet på 
172.800 æg er i brug i udrugningsfasen. 

I ’High Care’ husene er der hejsbare rammer i hele husets 
længde, hvor kasserne med æg til klækning placeres.



657

Husene til de såkaldte ’High Care’ og ’Living’ etaper er placeret 
overfor hinanden og er under jorden forbundet via en tunnel. 

Huset fyldt med 55.000 kyllinger.

Produktionsforløb hos Klaas Knol. ➝

Det tomme kyllingehus på 20 x 100 m med LANDMECO foder-
skåle og 125 x AviLED High Mounting lys, der giver et lysniveau 
på 20-25 lux.

Ideen bag Optimum Vita.
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Når kyllingerne klækkes efter 20-21 dages rugning, 
falder de ud af bakken og ned på strøelsen på gulvet. 
Her har de umiddelbar adgang til foder og vand i 
huset, som er belyst med LED lys. Systemet kan 
sammenlignes med systemerne Patio og X-treck fra 
Vencomatic og det nyligt introducerede Hatch Care 
system fra HatchTech. Dermed kan kyllingerne få 
et forspring uden at få stress ved håndteringen som 
i de traditionelle systemer. Knol har valgt skålefod-
ringssystemet fra LANDMECO i Danmark. Efter 
hans opfattelse giver disse den bedste adgang for 
unge kyllinger til opstartsfoderet. Drikkeniplerne er 
fra Val uden drypbakke. ”Det er der ikke behov for” 
siger Knol. ”Disse drypbakker hindrer unødigt kyl-
lingerne i at få adgang til drikkeniplerne.” 

Opdrætsområde
Efter at have været i High Care huset i ni dage, flyt-
tes de unge kyllinger til tredje fase: ’Living’ eller 
opdrætsfasen. Til dette formål er der et bælte, der 
løber gennem en tunnel under jorden mellem husene 
fra ’High Care’ til ’Living’. Kyllingerne bliver 
omhyggeligt flyttet (drevet) til dette transportbånd 
ved hjælp af en slags hegn. Dette skal gøres omhyg-
geligt og med stor tålmodighed, siger Knol. ”Vi må 
forstå, at kyllingerne ikke er i stand til at gå en lang 
distance.” Derfor vil han oprette et andet transport-
bånd i den nærmeste fremtid, så gåafstanden for 
kyllingerne bliver kortere. 

Kyllingerne holdes i opdrætsstalden indtil slagt-
ning. Alle drikke- og fodersystemer er fuldt hejs-
bare, så alt kan hejses i forbindelse med indfangning 
og læsning af kyllingerne inden de køres til slagt-
ning. Normalt delslagtes ved en lavere slagtevægt. 

Opdrætsområdet består af fire huse med en kapa-
citet på hver 55.000 kyllinger. Således er den 
samlede kapacitet på 220.000 kyllinger. Der køres 
for tiden permanent tre runder samtidigt, og disse 
overlapper hinanden med et interval på 17/18 dage, 
bestemt af udrugningstiden. På årsbasis når Optimal 
Vita 21 rotationer, hvilket giveren produktion på 
2,25 mio. kyllinger om året. 

Overskudsvarme 
Men det er ikke den fulde historie. Knol har også 
skabt en meget energieffektiv gård. For det første 
bruger han den overskydende energi fra et nærlig-
gende biomasseenergianlæg. Men bortset fra det, 
bruger han også energien fra   kyllingeren. Det er et 
faktum, at der i udrugningstrinnet er behov for en 
temperatur på over 36o C. Så udrugningssektionen 
skal opvarmes, og til det formål anvendes energi 
fra det nærliggende biomasseanlæg. ”Men vi har 
også energi ved hånden” siger Knol. ”Ingen har 
nogensinde opdaget, at kyllingerne i opdrætsfasen 
producerer mere varme end at de har brug for. 
Derfor må vi bare bruge den energi, de producerer 

til opvarmning af gulvet i klækkesektionen. For at nå 
dette mål, udveksler vi varme gennem et rørsystem 
under gulvet, svarende til et gulvvarmesystem i et 
almindeligt hus. Energien som fuglene producerer 
i opdrætssektionen bliver opsamlet gennem gulvet 
ved hjælp af rørsystemet. Derefter transporteres det 
under gulvet til udrugningsafsnittet. Dette er meget 
effektivt samt energi- og omkostnings besparende” 
siger Knol. 

Gavnligt for bundlinjen 
Men kan denne smukke idé betale sig? ”Tro mig, det 
kan den” siger Knol. ”Vores beregninger viser tyde-
ligt, at Optimum Vita er fordelagtigt. Vi har afsluttet 
halvandet års produktion nu, og vi er nået frem til, 
at vi producerer en stærkere kylling med en højere 
effektivitet og lave energiomkostninger. Og resul-
taterne er meget forudsigelige og stabile. Desuden 
har vi en jævn og kontinuerlig arbejdsgang. Men 
den samlede udgift til arbejdskraft er højere, og vi 
har altid kyllinger i vores huse. Dette er selvfølgelig 
ulemper. Når alt kommer til alt, kan jeg dog sige, at 
den nye vej, jeg tog, var usikker. Men jeg er glad 
for, at jeg gjorde det, og jeg ville gøre det igen. Det 
afslørede en ny måde at tænke på.”

Artiklen er publiceret på WorldPoultry.com den 17. 
september 2014: http://www.worldpoultry.net/Home/
Genera l /2014/9 /Opt imum-
Vita-the-new-road-for-poultry-
success-1574394W/?cmpid=
NLC|worldpoultry|2014-09-
17|Optimum_Vita:_the_new_
road_for_poultry_success 

Oversat af 
Mikkeline Sofie Thomsen, 
Landbrug & Fødevarer 

Efterskrift
Klaas Knol har på sin egen hjemmeside - http://
www.optimumvita.com/de/ - forklaret mere om sin 
produktion. 

Hver 18. dag modtager han 118.000 rugeæg.
Efter 10 dage i ’High Care’ flyttes 110.000 kyl-

linger til 2 huse med hver 55.000 kyllinger.
Kyllingerne slutslagtes ved 42 dage.
Han skriver også, at i forhold til en konventionel 

produktion er der sket en reduktion i P og N med 3 
%, mens CO2 aftrykket er faldet med 14 %, samt at 
han har et lavere forbrug af antibiotika.  

jnl

Mikkeline Sofie 
Thomsen



Britiske kalkunproducenterne forventer en 5 % 
prisstigning til jul
Kalkunproducenterne forventes at hæve priserne med 
op til 5 % til jul, idet som de forsøge at få indtjeningen 
tilbage til samme niveau som før recessionen. 

Dette er til trods for. at nogle i sektoren ikke 
mener, at prispriser er berettigede. 

Produktionsomkostningerne har været forholds-
vis statiske i denne sæson - hovedsagelig fordi bil-
ligere foder har kompenseret for andre stigninger i 
input-omkostninger. Men stemningen på markedet 
tyder på, at efterspørgslen efter gode kalkuner vil 
være stærkere i år, efterhånden som Storbritanniens 
fortsætter med at rejse sig efter kreditkrisen. 

"Kvaliteten af kalkunkyllingerne har været meget 
gode i denne sæson" sagde Helen Hunt, fjerkrærådgi-
ver for National Farmers Union (NFU), på det årlige 
markedsføringsmøde i Anglian Turkey Association. 

"Indsætningerne af kalkunkyllinger er omkring 3 
% lavere end sidste år - muligvis fordi folk forventer 
lavere dødelighed efter et godt år." 

Foderomkostninger er faldet med 5,86 % til 8,20 
£ (ca. 77,00 kr.) for en 5,5 kilo julekalkun i 2014, 
i henhold til tal fra NFU. Dette opvejer mere end 
stigningerne i andre omkostninger, så de samlede 
omkostninger er meget lig sidste år med 30,57 £ (ca. 
287,00 kr.) for en kalkun. 

På farmniveau tegner salget af hele fugle sig for 
næsten 75 % af julesalget, mens slagtekroppe tegner 
sig for 25 %. På supermarkedsniveau fortsætter for-
brugeren med at købe slagtekroppe, mindre kalkuner 
udskæringer. 

"Der er en tanke, at folk ønsker at spise kalkun 
på juledag, men ikke ønsker levningerne," for-
talte Hunt producenterne på Prested Hall, Feering, 
nær Kelvedon, Essex, den 9. september. "Super-
markeder rapporterer også mere interesse i produkter 
med højere værdi såsom farserede kalkuner." 

Statiske omkostninger bliver set af nogle inden 
for industrien som en mulighed for at forhøje pri-
serne med mindst inflationstakten denne jul - især af 
de producenter og slagtere, der valgte ikke at forhøje 
priserne på trods af stigende omkostninger under 
recessionen. 

Ed Hurford, general manager for Copas Turkeys, 
sagde: "Den eneste omkostning, der er gået ned, er 
foderprisen. Producenterne bør huske på, at de fleste 
inputpriser er gået op og tage den lavere foderpris 
med et gran salt."

Men andre producenter vil sandsynligvis holde 
priserne på sidste års niveau. 

Paul Kelly, Kelly Turkeys, sagde, at han ikke 
kunne retfærdiggøre en prisstigning, fordi han ikke 
havde set nogen stigning i omkostningerne. 

"Jeg har ikke købt foder særlig godt i år, men det 

koster stadig 1,30 £ (ca. 12,20 kr.) mindre pr kalkun 
at producere og fodre" sagde han. 

Der er også en tendens til enhedspriser. Nogle 
slagtere mener forbrugerne er mere tilbøjelige til at 
købe en kalkun eller slagtekrop, hvis den samlede 
pris vises snarere end at forvente, at en forbruger 
skal beregne de samlede omkostninger, når vægten 
på kalkunen er givet, og den er prissat pr. kg.

"Prisen for nogle forbrugere er vigtigere end 
vægten" sagde Ipswich slagter George Debman, der 
sagde, at han overvejede ikke at lade priserne stige 
i hans detailsalg af kalkuner denne jul. "Og nogle 
forbrugere ved ikke, hvad et kilo er."
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Fire teenagere fra Californien anholdt 
for kyllingeslagtninger 
Myndighederne har anholdt fire teenagedrenge, der 
mistænkes for at slagte mere end 900 kyllinger, der 
blev slået ihjel af ubudne gæster på en kyllingefarm i 
det centrale Californien.

Kyllingerne blev dræbt, nogle af dem tilsynela-
dende med en golfkølle, under et indbrud i sidste 
måned på Foster Farms gård i Caruthers, sagde 
Fresno County Sheriff Office. 

Sheriffens kontor sagde, at detektiver, der reage-
rede på et tip fra offentligheden, anholdt 18-årige 
Gabriel Quintero fra Riverdale og tre mandlige unge, 
en 15-årig og to 17-årige, tidligere på dagen. 

De sagde, at der var fundet beviser under anhol-
delserne, der knyttede de mistænkte til forbrydelsen, 
men kontoret ikke uddybe hvilke. Det sagde også, at 
yderligere beviser, der forbinder de fire til scenen, 
blev opdaget under en opfølgende undersøgelse på 
gården. 

I alt 920 kyllinger døde, oplyser politiet. 
Quintero blev fængslet anklaget for indbrud og 

dyremishandling, sagde sheriffens kontor, mens de 
tre yngre teenagere blev anbragt på Fresno Juvenile 
Justice Center anklaget for det samme. 

Foster Farms, der har hovedkontor i Livingston, 
Californien, havde kaldt drabene "en samvittigheds-
løs handling", og tilbød en 5.000 $ (ca. 29,000 kr.) 
i belønning for oplysninger, der fører til retsforføl-
gelse af de ansvarlige. 

Virksomheden roste sheriffens kontor og offent-
ligheden for deres hurtige indsats, som forte til 
anholdelser. 

Ira Brill, kommunikationsdirektør hos Foster 
Farms, sagde i en erklæring, at virksomheden vil 
arbejde med de myndigheder til at fordele dusøren.
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