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En blanding af tre stammer af Bacillus sp.
bakterier kan bruges som et alternativ til antibio-
tiske vækstfremmere i foderet til   slagtkyllinger
I dagens fjerkræproduktion er der udfordringer 
med sygdomme forårsaget af forskellige patoge-
ner, såsom E. coli, Salmonella spp., Clostridium 
perfringens og Campylobacter spp., og de kan 
have stor økonomisk betydning. 

I nogle lande bruges antibiotiske vækstfremmere til 
at mindske virkningerne af disse patogener og til 
kontrol med sygdomme. Men på grund af stigende 
bekymring i offentligheden med hensyn til bakte-
riel resistens overfor antibiotika har antibiotiske 
vækstfremmere været forbudt i dyrefoder i EU siden 
2006, og det forventes, at deres brug i den nærmeste 
fremtid vil blive elimineret fra foder i andre lande. 
Ønsket om at finde alternativer til antibiotiske 
vækstfremmere har længe været af interesse for 
foderstofindustrien. 

Alternativer til antibiotiske vækstfremmere
Direkte fodret mikroorganismer (DFM) til foder defi-
neres som ”levende mikroorganismer, som, når de 
tildeles i tilstrækkelige mængder, giver en sundheds-
mæssig fordel på værten”. Mange undersøgelser har 
vist, at DFM er potentielle alternativer til antibiotiske 
vækstfremmere i dyrefoder. DFM er effektive til at for-
bedre immunrespons og væksten hos slagtekyllinger.  
Næringsstofforsyningen er vigtig for at opretholde 
den rigtige bakterielflora i tarmen. Ved hjælp af 
foder enzymer som protease kan man reducere 
ufordøjeligt protein, som er et substrat for patogene 
bakterier. Carbohydrase kan nedbryde ufordøje-
lige ikke-stivelsesholdige polysaccharider og give 
næring til gavnlige bakterier. Derfor kan kom-
binationen af   DFM og multi-enzymer have en 
synergistisk virkning og resultere i en bedre udnyt-
telse af næringsstofferne og i en bedre tarmsundhed. 
Tidligere undersøgelser har antydet, at kombina-
tionen af   DFM og enzymer (som anvendes i de 
fleste kommercielle foderblandinger til fjerkræ) kan 
anvendes som vækstfremmere i slagtekyllinger. 

Nye undersøgelser
De fleste af disse undersøgelser er blevet udført 
under forskningsbetingelser og kun et begrænset 
antal undersøgelser er blevet udført under kommer-
cielle indstillinger. Men for fjerkræproducenter er 
offentliggørelse af data fra store forsøg i kommerciel 
skala yderst relevante til at give oplysninger om 

de forventede resultater ved at bruge DFM i deres 
flokke. Derfor var formålet med denne undersøgelse, 
som blev udført på en kommerciel farm i USA, at 
bestemme produktiviteten i slagtekyllinger fodret 
med et kontrolfoder suppleret med multi-enzymer 
eller med et   DFM foder.

De tre foderblandinger, som blev testet i et fuld-
stændigt randomiseret design, var: 
• en kontrolgruppe (C) fik foder indeholdende 

500 FTU/kg fytase og en blanding af xylanase, 
amylase, protease; 

• C + en specifik tre-stamme kombination af 
Bacillus spp. (DFM) og 

• C + bacitracin methylen disalicylate (BMD). 

Tabel 1: Kontrolfoderet sammensætning og beregnede nærings-
stofværdier.
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Resultater
Seks ens kommercielle slagtekyllingehuse med 
15.300 kyllinger pr hus blev anvendt til at give 
to gentagelser huse pr behandling. Kyllingerne 
(Hubbard x Cobb500) blev fodret med pelleteret og 
smuldret foder ad libitum i hele prøveperiode på 44 
dages. På grund af den store kommercielle skala af 
forsøget blev der ikke observeret nogen signifikante 
forskelle i produktionsparametrene blandt behand-
linger bortset fra, at DFM behandling resulterede 
i signifikant lavere dødelighed i de sidste to dage 
(43 til 44 dage), sammenlignet med kontrolgruppen.  
Men gruppen, som fik DFM behandlingen, viste 
numerisk højere levende vægt, lavere foderforbrug 
(korrigeret for vægt og dødelighed) og lavere total 

dødelighed i forhold til både kontrol- eller BMD-
behandlingerne, hvilket resulterer i en forbedret 
produktivitet. 

Sammenlignet med kontrolgruppen gav DFM 
-behandlingen en fordel på 0,06 $ (ca. 35 øre) pr 
kylling, mens BMD-behandlingen ikke var omkost-
ningseffektiv. 

Konklusion
Konklusionen af forsøget var, at DFM-behandlingen 
indeholdende en kombination af tre stammer af 
Bacillus spp. kan anvendes som et alternativ til anti-
biotiske vækstfremmere, hvilket resulterer i økono-
miske fordele under kommercielle produktionsfor-
hold for slagtekyllinger, der fodres med kommercielt 
foder.

Originalartiklen ’A direct 
fed microbial containing a 
combination of three-strain 
Bacillus sp. can be used 
as an alternative to feed 
antibiotic growth promoters 
in broiler production’ der 
er publiceret i Journal of 
Applied Animal Nutrition, 
Vol. 2; e11; page 1 of 6 
kan fås ved henvendelse til 
sekretariatet.
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Tabel 2: Effekten af DFM og BMD på produktionsparametre, foderforbrug, dødelighed samt økonomiske resultater i slagtekyllinger 
under kommercielle forhold.

Figur 1: Effekten af DFM og BMD på gennemsnitlig antal døde pr uge (til venstre) og samlet 
antal døde pr uge (til højre) (15,300 kyllinger pr gentagelse), signifikant forskel blev fundet 
i de sidste 2 dage (dag 43–44, P < 0.05).
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Cal-Maine Foods rapporterer om øget salg af æg
i første kvartal
Den amerikanske ægproducent, Cal-Maine Foods, 
har rapporteret øget salg i første kvartal af regn-
skabsåret 2015, der sluttede den 30. august, 2014.

Nettoomsætningen for første kvartal af regn-
skabsåret 2015 var 356,9 mio. $ (2,1 mia. kr.), en 
stigning på 12 % i forhold til nettoomsætningen for 
første kvartal året før på 319,5 mio. $ (1,9 mia. kr.). 
Selskabet rapporterede en nettoindtægt på 27,7 mio. 
$ (164,76 mio. kr.) for første kvartal af regnskabs-
året 2015 i forhold til en nettoindtægt på 8,8 mio. $ 
(52,34 mio. kr.) i samme periode sidste år. "Vi er til-
fredse med vores finansielle og driftsmæssige resul-
tater for første kvartal, som markerer en stærk start 
på regnskabsåret 2015. Vores øgede salg afspejler 
højere volumen og højere gennemsnitlige salgspriser 
i forhold til første kvartal sidste år. Forbrugernes 
efterspørgsel efter æg har været meget favorabel, og 
vi oplevede en fortsat stærk efterspørgsel fra alle de 
store markedssegmenter, herun¬der detailhandelen, 
ægprodukter og eksport. Salget af specialæg er fort-
sat steget og tegnede sig for 18,8 % af vores samlede 
antal solgte skalæg og 26,8 % af vores salgsindtæg-
ter fra skalæg i første kvartal af regnskabsåret 2015" 
udtalte Dolph Baker, formand, præsident og adm. 
direk¬tør for Cal-Maine Foods.

Som tidligere meddelt den 25. juli 2014 har sel-
skabet indgået et nyt samarbejde om salg af spe-cia-
læg med Hickmans Egg Ranch, der har hovedsæde i 
Buckeye, Arizona. Det nye samarbejde, der er kendt 
som Southwest Specialty Eggs, opkøbte franchiset 
Egg-Land’s Best i staten Arizona. Den 12. septem-
ber 2014 meddelte Southwest Specialty Eggs købet 
af franchiset Egg-Land’s Best i markedsregionen 
det sydlige Californien, der omfatter Clark County 
og Las Vegas, Nevada. Som et resultat af disse 
erhvervelser, har Southwest Specialty Eggs lavet 
licensaftaler om salg af Egg-Land's Best og Land 
O' Lakes branded specialty eggs, såvel som 4Grain, 
Farmhouse Eggs og andre premium brands i disse 
markedsregioner.

Baker tilføjede: "Disse transaktioner stemmer 
overens med vores vækststrategi om at udvide vo¬res 
markedsandel indenfor specialæg. Forbrugernes 
efterspørgsel efter specialæg er fortsat med at stige 
og Cal-Maine Foods er godt positioneret i forhold til 
at imødekomme denne efterspørgsel med en række 
sunde produkter til vores kunder. Vi vil fortsætte 
med at fokusere på at forbedre vores produktsorti-
ment med både konventionelle, alternative, økologi-
ske og berigede æg.”

"Vores aktiviteter har kørt godt denne sommer, 
og vi var i stand til at drage fordel af lavere foder-

priser i første kvartal af regnskabsåret 2015 i forhold 
til samme periode sidste år. Vores gennemsnitlige 
foderomkostninger var 48,4 cent pr. dusin, et fald 
på 11 % fra første kvartal af regn-skabsåret 2014. 
Men vi fortsætter med at betale relativt høje priser 
for vores primære foderingredi-enser, især sojaskrå, 
og vi forventer, at denne tendens vil fortsætte indtil 
efterårets høst er i hus og lagrene fyldt op igen.” 

”Driftsresultatet for første kvartal var 41,2 mio. 
$ (245 mio. kr.) sammenlignet med 11,1 mio. $ (66 
mio. kr.) for et år siden. Disse resultater afspejler 
vores lavere foderpriser og vores ledelses fokuserede 
indsats i alle vores operationer for at være en effek-
tiv, billig producent.”

"Imens ser vi frem til den resterende del af året, 
og vi overvåger de makroøkonomiske forhold, der 
kan have en indvirkning på Cal-Maine Foods og 
ægbranchen. De nyeste USDA rapporter viser, at 
den nationale bestand af æglæggere er større end 
nogensinde, hvilket kan øge det fremtidige ægudbud 
og lægge et pres på priserne. Derudover forventes 
den forestående implementering af Propo¬sition 2 
og Assembly Bill 1437, der relaterer sig til standar-
der for ægproduktion og salg i Californien, at blive 
effektueret fra 1. januar 2015. Mens den endelige 
effekt endnu er uvis, kan denne lovgivning have en 
betydelig indvirkning på ægproduktion i hele landet 
og bliver nøje overvåget af alle i vores branche.”

"Vi er tilfredse med Cal-Maine Foods præstation 
til dato, og vi tror på, at de grundlæggende elemen-
ter i vores forretning støtter en fortsat vækst og 
lønsomhed for regnskabsåret 2015" tilføjede Baker. 
"Udvidelsesprojekterne i vores operationer i Florida, 
Kansas, Kentucky og Texas går fremad, og den 
ekstra kapacitet og forbedrede effektivitet vil resul-
tere i mindre afhængighed af eksterne køb af æg. 
Desuden vil vi markant udvide vores kapacitet, hvad 
angår berigede æg både på vores produktionssteder 
i Kansas og Kentucky. De mere gunstige vækstbe-
tingelser denne sommer skulle forbedre udbyttet 
af dette års majs- og sojabønneafgrøder og føre til 
lavere foderomkostninger for resten af dette regn-
skabsår, når høsten er forbi. Derudover mener vi, 
at vores fokuserede markedsføringsbestræbelser vil 
øge salget af berigede æg og forbedre vores evne 
til at opfylde de skiftende krav fra vores kunder. 
Generelt mener vi, at vi har den rette vækststrategi 
kørt i stilling, og ser frem til de muligheder regn-
skabsåret 2015 byder på for Cal-Maine Foods."
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Højpatogen fugleinfluenza
i Tyskland 
Den 5. november 2014 har de tyske veterinær-
myndigheder til EU-Kommissionen rapporteret 
om et udbrud af højpatogen fugleinfluenza af 
typen H5N8 i en kalkunbedrift i landkreis Uecker-
Randow i delstaten Mecklenburg Vorpommern.

Tyskland havde senest udbrud af lavpatogen fugle-
influenza den 14. oktober 2014, hvor der i en bedrift 
med i alt 1.732 fjerkræ af forskellige arter, blev 
påvist LPAI H5N2. 

I nabolandet Nederlandene er der senest konsta-
teret udbrud af lavpatogen fugleinfluenza H5N2 den 
13. marts 2014, i en bedrift med 10.700 økologiske 
æglæggere.

Højpatogen fugleinfluenza og lavpatogen fug-
leinfluenza 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 
gråandebesætning.

Det aktuelle udbrud
Udbruddet blev konstateret i en bedrift med i alt 
31.000 kalkuner til opfedning. 

Infektionen blev påvist i ét ud af seks huse, i hvil-
ket der forekom øget dødelighed.

Den berørte bedrift blev sat under offentligt til-
syn. Aflivning af fuglene på bedriften påbegyndtes 
den 6. november 2014. 

Risikovurdering i forhold til Danmark
Med henblik på at vurdere risikoen for at have ind-
ført 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 3 måneder. Søgningen 
i TRACES er foretaget den 6. november 2014, og 
heraf fremgår det, at der ikke har været indførsler fra 
delstaten Mecklenburg Vorpommern. 

Der har i perioden været 535 udførsler fra 
Danmark til Tyskland, hvoraf 3 var til 
delstaten Mecklenburg Vorpommern. 
Ingen var til landkreis Uecker-Randow.

Lav risiko for Danmark
Resultatet af den samlede risikovurde-
ring er:

Fødevarestyrelsen vurderer, på bag-
grund af ovennævnte, at den samlede 
risiko for smitte med fugleinfluenza til 
danske dyr er lav. 

For at minimere en risiko for over-
førsel af smitte til danske fjerkræbe-
sætninger fra Tyskland til DK via last-
biler/mandskab, bør fjerkræerhvervet 
skærpe opmærksomheden på eventu-
elle smitterisici fra sådanne transporter. 

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

Fødevarestyrelsen følger situationen 
og vil vurdere, om der er behov for 
opdatering af trusselsvurderingen.

Fødevarestyrelsen / jnl
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Højpatogen
fugleinfluenza
i Holland og England 

Den 16. november 2014 har de hollandske veteri-
nærmyndigheder til EU-kommissionen rapporte-
ret om et udbrud af højpatogen fugleinfluenza af 
typen H5N8 på en bedrift i Hekendorp i kommu-
nen Oudewater, nær Utrecht. Den 17. november 
2014 har de engelske veterinærmyndigheder til 
EU-kommissionen ligeledes rapporteret om et 
udbrud af højpatogen fugleinfluenza af typen H5 
på en bedrift i Nafferton, East Yorkshire.

Holland havde senest udbrud af lavpatogen fuglein-
fluenza H5N2 den 13. marts 2014, i en bedrift med 
10.700 økologiske æglæggere.

Storbritannien havde senest udbrud af fugleinflu-
enza i 2008, hvor en bedrift med slagtekyllinger på 
en farm i Banbury, Oxfordshire blev testet positiv 
for virusset.

Højpatogen fugleinfluenza og lavpatogen fug-
leinfluenza 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 
gråandebesætning.

De aktuelle udbrud
Udbruddet i Holland blev konstateret i en bedrift 
med 150.000 æglæggere i bure. 

Udbruddet startede den 14. november og blev 
bekræftet den 16. november. Der var klinisk syg-
dom, og 1.000 høner døde. De resterende 149.000 
høner blev aflivet, og aflivningen blev afsluttet den 
16. november 2014. 

Der er oprettet en 10 km overvågningszone, og i 

zonen er der 13 andre bedrifter med fjerkræ, som vil 
blive screenet.

I forbindelse med udbruddet indførte de hol-
landske myndigheder Der er indført standstill for al 
flytning af fjerkræ og fjerkræprodukter i 72 timer fra 
søndag den 16. november 2014 kl. 13.00.

Udbruddet i England blev konstateret i en besæt-
ning med 60 uger gamle avlsænder, som gik inde.
Udbruddet startede den 14. november og blev 
bekræftet den 16. november. Der var klinisk syg-
dom, og 338 ænder døde. Der var også et gradvist 
men markant fald i ægproduktionen. En bakterie- 
eller svampeinfektion kom nok før infektionen med 
fugleinfluenza og var med til at give klinisk sygdom.

Der er oprettet en 10 km overvågningszone, og de 
øvrige ænder i besætningen vil blive slået ned den 
18. november 2014.

Der er 2,5 mio. fjerkræ alene i East Yorkshire, 
fordelt på 50 bedrifter, men pt, vides ikke, hvor 
mange der ligger indenfor overvågningszonen på 10 
km. Det drejer sin om 500.000 ænder og mere end 1 
mio. æglæggende høner.

Neuraminidase (N) typen mangler stadig at blive 
afklaret, men det formodes at være den samme virus 
typer H5N8, som er fundet i Nederlandene den 16. 
november 2014 og i Tyskland den 5. november 
2014. 

Den tilgængelige information tyder på, at det 
i alle 3 tilfælde er samme højpatogene virus type 
H5N8. EU Kommissionen oplyser, at vilde fugle kan 
være smittekilden.

Risikovurdering i forhold til 
Danmark
Med henblik på at vurdere risi-
koen for at have indført smitte fra 
Nederlandene og UK til Danmark 
ved direkte indførsler af levende 
fjerkræ, daggamle kyllinger og 
rugeæg, er der udført en søgning 
i TRA-CES. Der er undersøgt 
indførsler både fra Nederlandene 
og UK indenfor de seneste 2 
måneder. 

Søgningen i TRACES er fore-
taget den 17. november 2014, og 
heraf fremgår det at; ➝
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Holland: 
Der har i perioden været 1 indførelse af fjerkræ og 
8 af rugeæg. Fødevarestyrelsen har opsporet, hvor 
disse forsendelser gik til. 

Der har i perioden været 270 udførsler af fjerkræ 
primært til slagtning og 4 af rugeæg fra Danmark til 
Holland, hvoraf ingen var til kommunen Oudewater. 

England: 
Der har i perioden ikke været indført eller udført 
fjerkræ eller rugeæg fra England.

Middel risiko for Danmark
Fødevarestyrelsen vurderer, på baggrund af oven-
nævnte, at den samlede risiko for smitte med fugle-
influenza til danske dyr er middel. 

For at minimere en risiko for overførsel af smitte 
til danske fjerkræbesætninger via lastbiler/mand-
skab, indfører veterinærenhederne fysisk kontrol og 
dokumentkontrol af alle fjerkræbiler og fjerkrækas-
ser, der skal anvendes i forbindelse med samhandel. 

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

OIE / Fødevarestyrelsen / BBC / jnl

Klorkyllinger kan være på vej
Svenske kyllingeproducenter er bange for, at billige 
klorkyllinger fra USA vil udkonkurrere deres produk-
tion. Der er stor modstand mod at give indrømmelser 
til det amerikanske produkt, der er blevet et symbolsk 
problem for frihandelsaftalen. 

Det er stadig en lang vej endnu, før frihandelsaftalen 
er afsluttet, og det er dermed uklart, om EU vil tillade 
klordyppede kylling. I Europa er den politiske mod-
stand hård, men Maria Donis, formand for brancheor-
ganisationen Svensk Fågel siger til Sveriges Television 
(SVT), at der alligevel er en risiko for, at kyllingerne 
kan importeres til EU. ”Ja, der er sikkert en stor sand-
synlighed for det. Der er mange interessenter i dette 
og stærke handelsmæssige interesser, så det ville ikke 
overraske mig, hvis det kommer amerikanske klorkyl-
linger til Europa og til Sverige” siger hun og fortsætter:

”Risikoen er, at den type af kylling, der kommer 
ind, presser svenske kyllingeproducenter til en situa-
tion, hvor de ikke har råd til at fortsætte med kyllin-
geproduktionen.” I USA dyppes kyllingerne i klor for 
at fjerne salmonella, men metoden er ikke sikker. En 
fjerdedel af kyllingerne kan stadig være inficeret efter 
vask. I Europa er det forbudt at dyppe kyllinger i klor.

I øjeblikket importeres omkring 35 % af alle kyllin-
ger, der forbruges i Sverige. Et stort antal kommer fra 
andre EU-lande, men også fra Brasilien og Thailand. 
Meget af det importerede kyllingekød sælges i con-
venience fødevarer, hvor råvaren stadig er temmelig 
anonym. Selv blandt forbrugerne støder det billige 
produkt på modstand. ”Der er ikke noget, som de euro-
pæiske forbrugere ønsker. Mange gyser ved tanken, og 
det tager marinering til et andet niveau. Der er ingen 
i Sverige og Europa, der ønsker produkter marineret 
i kemikalier, når det ikke behøves. Der er en bedre, 
at holde rent fra stalden til gaffelen. Det skal være 
sådan. Man skal ikke rydde op bagefter” siger Örjan 
Brinkman, formand for både Sverige forbrugere og de 
europæiske forbrugeres organisation BEUC, SVT.

Jordbruksaktuellt / jnl

Colombia vil udvide sit eksportmarked indenfor 
fjerkrækød
Med omkring 1.940 mio. potentielle forbrugere, opsø-
ger den colombianske fjerkrækød og ægbran-che nye 
markeder i USA, Mexico, Peru, Kina, Japan og Hong 
Kong. Internationaliseringen af den colombianske fjer-
kræbranche er koncentreret om markederne i Asien og 
Amerika. "Vi arbejder på et inter-institutionelt niveau 
mellem fagforeninger, regeringen og sundhedsmyndig-
hederne på at hjælpe fjerkræsektoren til at nå ud til flere 
markeder. Der er flere lande, hvor vi har identificeret 
ekspansionsmuligheder for branchen" sagde Maria 
Clau¬dia Lacouture, formand for Proexport Colombia 
på Federación Nacional de Avicultores de Colombia 
(FENAVI) kongres den 3. oktober 2014.

Potentielle nye destinationer er USA, Mexico, Peru, 
Kina, Japan og Hong Kong, der tilsammen importerede 
1,9 mio. tons produkter i 2013, ifølge tal fra Trademap, 
og tilsammen tæller i alt knap 2 mia. potentielle forbru-
gere, hvilket er 40 gange mere end den colombianske 
befolkning.

Sikring af eksport af fjerkrækød til det japanske 
marked skrider fremad, for det japanske landbrugsmi-
nisterium har godkendt sundhedscertifikatet. De næste 
skridt bliver at sende en liste over godkendte fabrikker 
og modtage besøg af det japanske sundhedsministe-
rium for inspektion. Japan er verdens sjettestørste 
importør af fjerkrækød, med import til en værdi af 1,14 
mia. $ (6,78 mia. kr.) i 2013.

Colombia er også i færd med at få adgang til mar-
kedet i Hong Kong, verdens fjerdestørste importør af 
fjerkrækød med en import i 2013 til en værdi af 1,44 
mia. $ (8,57 mia. kr.), og Kina, der ligger nummer 11, 
med en import til en værdi af 978 mio. $ (5,8 mia. kr.).
Colombia er den femtestørste producent af fjerkrækød 
i Latinamerika efter Brasilien, Mexico, Argentina og 
Peru, med 1,11 mio. tons i 2013.

En af de store udfordringer er, at Colombia ikke er 
fri for Newcastle disease.

World Poultry / jnl / mst
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Dokumenter afslører, hvordan amerikanske
fjerkræproducenter systematisk giver antibiotika 
til slagtekyllinger
Rapporten er skrevet af følgende medarbejdere hos Reuters: 
P.J. Huffstutter i Chicago og Livingston, Californien, Brian Grow i Atlanta og Fairmont, North Carolina
Michael Erman i New York. Eric Johnson. 
Redigeret af David Greising og Blake Morrison.

Omsiggribende forbrug af antibiotika giver 
næring til bekymringer om indvirkningen på 
menneskers sundhed og fremkomsten af multire-
sistente bakterier. 
 
Store amerikanske fjerkræproducenter giver 
antibiotika til deres i flokke i langt mere omfat-
tende grad, end lovgiverne er klar over, hvilket 

udgør en potentiel sundhedsrisiko for mennesker.  
Interne registreringer, der er undersøgt af Reuters, 
viser, at nogle af landets største fjerkræproducenter 
rutinemæssigt fodrer kyllinger med en bred vifte af anti-
biotika - ikke kun når sygdommen rammer, men som 
en almindelig praksis i det meste af kyllingernes liv.  
I alle tilfælde af brug af antibiotika, som Reuters har 
kendskab til, var doserne på lave niveauer, hvilket 

Forstå en indlægsseddel: Indlægssedlen, som fjerkræproducenten, der leverer til de store selskaber, får, viser vigtige informationer 
om de antibiotika, som kyllingerne fodres med. Denne indlægsseddel stammer fra Koch Foods. (Informationer, der kan afsløre 
kilden til dokumentet, er streget over.)
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ifølge forskerne er særligt befordrende for udvikling 
af multiresistente bakterier. Altså bakterier, som 
bliver resistente over for konventionelle lægemidler, 
der bruges til behandling af mennesker. Nogle af de 
berørte antibiotika tilhører kategorier, der anses som 
medicinsk vigtige for mennesker. 

Fem store selskaber medicinerer nogle af deres 
kyllinger
De interne dokumenter indeholder oplysninger 
om, hvordan fem store selskaber; Tyson Foods, 
Pilgrim’s Pride, Perdue Farms, George’s og 
Koch Foods, medicinerer nogle af deres flokke.  
De dokumenterede beviser for rutinemæssig brug 
af antibiotika over lang tid var ”forbløffende,” 
sagde Donald Kennedy, en tidligere kommis-
sær i US Food and Drug Administration (FDA).  
Kennedy, der er ledende emeritus fra Stanford 
University sagde, at så udbredt brug af medicin i 
længere perioder, kan skabe en ”systematisk kilde til 
antibiotikaresistens” i bakterier, hvis risiko vi endnu 
ikke fuldt ud forstår. ”Dette kan være en endnu 
større del af problematikken omkring antibiotika-
resistens, end jeg havde troet” sagde Kennedy. 

Indlægssedler afslører brugen af antibiotika
Reuters har gennemgået mere end 320 dokumenter 

fra seks større slagtekyllingevirksomheder i løbet af 
de seneste to år. Dokumenterne bærer navnet ”ind-
lægssedler,” og udstedes til kyllingeproducenter af 
fodermøllerne, der laver foder efter fjerkrævirksom-
heders specifikationer. De oplister navne og gram 
pr. ton af alle ”aktive lægemiddelingredienser” i et 
parti foder. De oplyser det FDA-godkendte formål 
med hver medicintype. Og de angiver hvilket stadie 
i en kyllings omtrent seks uger lange liv, foderet er 
beregnet til.

De undersøgte indlægssedler repræsenterer en 
brøkdel af de titusinder, der udstedes årligt til fjer-
kræbesætninger, der drives af eller for de store pro-
ducenter. De fortrolige oplysninger, de indeholder, 
rækker ikke desto mindre langt ud over, hvad den 
amerikanske regering kender til. Veterinært brug af 
antibiotika er lovligt og har været stigende i årtier. 
Men de amerikanske myndigheder overvåger ikke, 
hvordan medicinen bruges på farmen; i hvilke doser, 
med hvilke formål, eller hvor længe, det gives. Det 
offentliggøres her for første gang, og disse foderdo-
kumenter giver således et unikt indblik i, hvordan 
nogle af de store spillere på markedet bruger anti-
biotika.

I interviews, har en anden stor producent, Foster 
Poultry Farms, erkendt, at det også har brugt medi-
cin, der er i de samme klasser som antibiotika, der 

Salmonellabekæmpelse: Bob O’Connor, chefdyrlæge hos Foster Farms tjekker en flok slagtekyllinger på firmaets Fox Ranch 
farm i Stanislaus County, Californien, i juni. To måneder tidligere rengjorde og desinficerede firmaet stalden efter at have fundet 
Salmonella Heidelberg, et patogen, som de amerikanske myndigheder sporede til Foster Farms, og som de sagde, var skyld i mere 
end 600 humane sygdomstilfælde.  REUTERS/Max Whittaker.
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af FDA anses som medicinsk vigtige for mennesker.  
Omkring 10 % af de indlægssedler, der er gennem-
gået af Reuters, indeholder antibiotika, som tilhører 
klasser, der er vigtige i human medicin. Men i de 
seneste præsentationer har videnskabsmænd fra U.S. 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
sagt, at brugen af   enhver form for antibiotika, ikke 
kun dem, der er vigtige i human medicin, bidra-
ger til resistens. De sagde, at når et antibiotikum 
gives, dræber det de svagere bakterier, og giver de 
stærkeste mulighed for at overleve og formere sig.  
Hyppig brug af antibiotika i sub-terapeuti-
ske doser intensiverer denne proces, siger for-
skere og eksperter inden for folkesundhed. 
Risikoen: Enhver multiresistent bakterie frem-
kommet heraf kan også udvikle krydsresistens 
overfor vigtige antibiotika i human medicin.  
Ifølge de gennemgåede indlægssedler var lave 
doser af antibiotika en del af standardfode-
ret til nogle slagtekyllingeflokke fra fem selska-
ber: Tyson, Pilgrims, Perdue, George’s og Koch.  
”Dette er ikke målrettet anvendelser mod specifikke 
bakterier over en fastlagt tidsperiode. Det er flere 
gentagne behandlinger, der helt sikkert vil dræbe 
svagere bakterier og fremme de stærkere, mere 
resistente typer” sagde Keeve Nachman, direktør for 
fødevareproduktions- og folkesundhedsprogrammet 
på Bloomberg School of Public Health på Johns 
Hopkins University. 

”Meget vigtige” medicintyper 
I september meddelte, Perdue Farms, at man var stop-
pet med at tilsætte antibiotikummet gentamicin til æg 
på rugerierne. Gentamicin hører under en gruppe af 
antibiotika, som FDA betragter som ”meget vigtige” 
i humanmedicinen. Selskabet sagde, at det ønsker 
”at bevæge sig væk fra traditionel brug af antibio-
tika” på grund af ”forbrugernes stigende bekymring 
og vores egne spørgsmål omkring denne praksis.”  

Tiltaget vil dog ikke ændre på, hvad Perdue fodrer 
sine kyllinger med. Noget af virksomhedens foder 
indeholder lave niveauer af et antibiotikum, viser 
indlægssedlerne. Perdue siger, at de kun anvender 
antibiotika, som FDA ikke anses for at være vigtige 
i humanmedicinen, og på nogle farme bruger man 
ingen antibiotika overhovedet.

”Vi erkendte, at offentligheden var bekymret for 
den potentielle effekt af anvendelsen af   disse stoffer 
på muligheden for effektivt at behandle mennesker” 
sagde Bruce Stewart-Brown, senior vicepræsident 
for fødevaresikkerhed og kvalitet hos Perdue, da 
rugeriets politik blev offentliggjort. 

Den amerikanske slagtekyllingebranche afviser 
bekymringerne
Slagtekyllingebranchens lobbyister stiller alligevel 
spørgsmålstegn ved de bekymringer, som regeringen 
og akademiske forskere giver udtryk for, og siger, at 
der ikke er mange beviser på, at bakterier, der bliver 
resistente, også inficerer mennesker. 

”Flere videnskabeligt godkendte risikovurderin-
ger viser, at resistens, der opstår hos dyr og over-
føres til mennesker, sker ikke i målelige mængder, 
hvis overhovedet” sagde Tom Super, talsmand for 
National Chicken Council. Han sagde, at brugen 
af antibiotika til at forebygge sygdomme i flok-
ke ”er god, fornuftig veterinærmedicinering .... 
Forebyggelse af sygdommen forhindrer unødige 
lidelser og forhindrer overforbrug af potentielt medi-
cinsk vigtige antibiotika til behandling af syge kyl-
linger.”

Brugen af antibiotika startede i 1940’erne
Fjerkræproducenter begyndte at bruge antibiotika i 
1940’erne, ikke længe efter, at forskere opdagede, 
at penicillin, streptomycin og chlortetracyklin hjalp 
til at kontrollere udbrud af sygdomme hos kyllinger. 
Lægemidlerne gav en ekstra fordel: De holdt kyllin-
gernes fordøjelsessystem sundt, og kyllingerne var i 
stand til at tage mere på i vægt uden at spise mere foder.  
I årenes løb har branchens brug af antibiotika været 
voksende. Tidligt i forløbet advarede uafhængige 
forskere om, at bakterier uundgåeligt ville udvikle 
resistens over for disse antibiotika, især når læge-
midlerne blev givet i lave doser. I 1976 viste en 
skelsættende undersøgelse af mikrobiolog Stuart 
Levy, at potentielt dødelige bakterier i fjerkræ var 
ved at udvikle resistens over for tetracycliner og 
andre antibiotika. De resistente bakterier, E. coli, 
blev derefter overført fra fjerkræ til mennesker.  
Her forsøgte FDA for første gang at begrænse medi-
cinforbruget i animalske fødevarer. Landbruget og 
medicinalindustrien gjorde modstand, og ser brugen 
af sub-terapeutiske niveauer af   antibiotika som en 
måde at producere kød hurtigere og billigere.
 ➝ 

Medicineret foder: Ni dage gamle kyllinger drikker vand på en 
Foster Farms ranch i Stanislaus County, Californien. Kyllinger 
bliver typisk givet forskellige lægemidler, herunder vacciner og 
lave doser af antibiotika, i deres vand eller foder for at fore-
bygge sygdom. REUTERS / Max Whittaker.



695

I dag gives 80 % af alt antibiotika, der anvendes i 
USA, ikke til mennesker, men til husdyr.

Ca. 390 antibiotika godkendt til husdyr
Omkring 390 lægemidler, der indeholder antibio-
tika, er blevet godkendt til behandling af sygdom, 
afværgelse af evt. sygdom og fremme af væksten i 
husdyr. Men en dataanalyse af Reuters viste, at FDA 
kun har evalueret 7 % af disse lægemidler i forhold 
til deres sandsynlighed for at skabe antibiotikaresi-
stente bakterier. 

Brugen af antibiotika bekymrer sundheds-
myndighederne
Den udbredte brug af antibiotika bekymrer sund-
hedsmyndigheder. I en rapport fra i år har WHO 
kaldet antibiotikaresistens ”et problem så alvorligt, 
at det truer, hvad man har opnået med moderne 
medicin.” De årlige omkostninger til at bekæmpe 
antibiotikaresistente infektioner anslås til mellem 21 
og 34 mia. $ (123-199 mia. kr.) i USA alene, sagde 
WHO. 

Mange bliver syge af fødevarebårne bakterier
Hvert år bliver omkring 430.000 mennesker i USA 
syge af fødevarebårne bakterier, der er resistente 
overfor konventionelle antibiotika, siger en rapport 
fra CDC, der blev offentliggjort i juli. Samlet skøn-
ner CDC, at 2 mio. mennesker årligt bliver syge i 
USA med infektioner resistente over for antibiotika. 
Mindst 23.000 mennesker dør som følge heraf.

”Det er det tal, vi er sikre på. Det faktiske antal 
er højere” sagde Steve Solomon, direktør for CDC 
Office of Antimicrobial Resistance. 

I år sporede føderale efterforskere, der fulgte et 

salmonellaudbrud, den virulente stamme af pato-
genet til kyllinger opdrættet af Foster Farms, den 
største producent af kyllinger på Vestkysten. 

Efterforskere identificerede syv stammer af 
Salmonella Heidelberg, der havde inficeret mindst 
634 mennesker i hele USA og Puerto Rico i år og 
sidste år. Mere end 200 af disse mennesker blev 
indlagt, ifølge CDC. I juli udsendte Foster Farms en 
tilbagekaldelse af nogle kyllingeprodukter. 

Når epidemiologer undersøgte 68 af Salmonella 
Heidelberg-sagerne med tilknytning til Foster 
Farms, fandt de, at to tredjedele af bakterierne var 
resistente over for mindst ét antibiotikum, siger 
CDC. Halvdelen af   disse multiresistente bakterier 
var upåvirkede af lægemidler fra mindst tre forskel-
lige klasser af antibiotika.

Frivillige retningslinjer
I et forsøg på at stoppe spredningen af   resistente 
bakterier har FDA udstedt frivillige retningslinjer 
for at regulere brugen af   antibiotika til producenter 
af fjerkræ og andre husdyr. FDA siger, at de også 
inspicerer fodermøllerne, hvor foder bliver lavet. 
FDA anser disse inspektioner for at være en ”mere 
effektiv” brug af ressourcerne end at undersøge, 
hvordan landmændene bruger foderet. 

Ikke før i 2016 planlægger FDA at indsamle 
data om brugen af   antibiotika på gårdene, siger 
Craig Lewis, en veterinærmedicinsk embedsmand 
fra FDA. I dag, ”har ingen af   os et førstehåndsind-
tryk af, hvad der foregår” på bedriftsniveau, sagde 
Lewis i sommer, på et offentligt møde om antibio-
tikaresistens. 

Tom Super, talsmand for National Chicken 
Council, sagde, at oplysningerne fra indlægssedlerne 

Udviklingen af resistente bakterier.
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”er tilgængelige for FDA, de regulerende myndighe-
der, når de ønsker at se det.” 

Manglende åbenhed
Alligevel er virksomhederne tilbageholdende med at 
diskutere, hvordan de medicinerer deres flokke. 
Én af dem, Pilgrims Pride, sagde, at det ville tage 
retslige skridt mod Reuters medmindre nyhedsbu-
reauet gav virksomheden adgang til de indlægssed-
ler, som journalisterne havde gennemgået. Reuters 
har afvist at gøre dette. 

Indlægssedlerne viser, at Pilgrims tilsatte lave 
doser af antibiotikaene bacitracin og monensin, 
enkeltvis eller i kombination, til alle leverancer af 
foder til en flok, der blev opdrættet i begyndelsen 
af   året. Ingen af lægemidlerne er klassificeret som 
medicinsk vigtige af FDA, selvom bacitracin almin-
deligvis anvendes til at forhindre humane hudinfek-
tioner. 

Det Colorado-baserede selskab vil ikke svare på 
spørgsmål om dets brug af antibiotika. Dets che-
fjurist, Nicholas White, kaldte indlægssedlerne for 
”fortrolige forretningsoplysninger.” 

Politisk pres for at reducere brugen
Senator Kirsten Gillibrand, demokrat fra New York, 
sagde, at indlægssedlerne underbyggede, hvad hun 
længe har haft mistanke om: ”At overforbruget af 
antibiotika på mange kyllingefarme er ved at tage 
overhånd.”

Gillibrand har presset tilsynsmyndighederne for 
mere aggressivt at overvåge brugen af sub-terapeuti-
ske doser af antibiotika. Nu, sagde Gillibrand, håber 
hun, at ”FDA vil bruge de data Reuters har fremskaf-
fet gennem indlægssedlerne som et wake-up call til 
at revurdere deres tilgang til regulering af brug af 
antibiotika i fødevareproduktionen.” 

Det samme håber Rosa DeLauro, medlem af 
Repræsentanternes Hus valgt af demokrater i 

Connecticut, der er medlem af et underudvalg, som 
fører tilsyn med fødevaresikkerheden. Da hun blev 
bekendt med oplysningerne fra indlægssedlerne, 
opfordrede hun FDA til at ”gennemføre strammere 
restriktioner for brugen af antibiotika.”

Dobbelt effekt
Alle de store slagtekyllingevirksomheder har udtalt 
offentligt, at de bruger antibiotika til det begrænsede 
formål at holde kyllingerne sunde og raske. 
Men indlægssedlerne, som lister de medicintyper, 
der anvendes i fjerkræfoder, sætter fokus på en 
anden effekt ved mange af medicintyperne: de 
vækstfremmende effekter. 

Nogle af indlægssedlerne, der er gennemgået til 
denne artikel, oplyser, at antibiotikaene fremmer 
fodereffektiviteten eller vægtøgningen i kyllingerne. 
FDA kræver, at virksomheder oplyser om vækst-
fremme på indlægssedlerne, når foderet indeholder 
antibiotika, der er godkendt til dette formål.     

Reuters fandt otte forskellige antibiotika anført på 
de indlægssedler, man gennemgik. Indlægssedlerne 
kommer fra en gruppe af farme spredt over hele 
USA, bl.a. fra Mississippi, Alabama, South Carolina, 
Virginia og Washington State.

George’s Inc, et slagtekyllingeselskab base-
ret i Springdale, Arkansas, udstedte sidste år ind-
lægssedler til en kyllingeproducent i Virginia. 
Indlægssedlerne viser, at antibiotikaene tylosin og 
virginiamycin blev givet alene med formålet ”større 
vægtøgning”.

Tylosin tilhører en klasse af antibiotika, som FDA 
mener, er ”kritisk vigtigt” i human medicin, den 
mest alvorlige af tre grupper af følsomme stoffer. 
Virginiamycin hører til en klasse i FDAs midterste 
gruppe, nemlig gruppen ”meget vigtige”.

Andre George’s Inc Indlægssedler, som blev givet 
til to producenter i Virginia i år, viser, at antibioti-
kaene bacitracin og narasin og et ikke-antibiotisk 

Ernæring: Nogle Perdue-flokke får foder med et antibiotikum, 
andre gør ikke; her, Perdue-foder indeholdende et humanmedi-
cinsk ”ikke vigtigt” antibiotikum kaldet narasin på C & A Farms 
i Fairmont, North Carolina. REUTERS / Randall Hill.

Moderne stald: Næsten 20.000 slagtekyllinger er opstaldet i 
en stald på Foster Farms kyllingeranch i Stanislaus County, 
Californien. REUTERS / Max Whittaker.
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stof kaldet nicarbazin blev inkluderet i hver eneste 
foderblanding i forskellige kombinationer indtil kort 
før slagtning. Bacitracin kan fremme væksten.

George’s sagde i en erklæring: ”Lejlighedsvis 
(når det er nødvendigt for at styre visse patogener) 
anvendes passende FDA godkendt medicin til at 
forebygge, kontrollere eller behandle specifikke 
sygdomme.” Firmaet afviste at besvare detaljerede 
spørgsmål.

Hos Tyson Foods, viser to indlægssedler sendt fra 
selskabet til to farme i Mississippi, at bacitracin og 
det ikke-antibiotiske nicarbazin var blandt de stoffer, 
der her blandes i foderet. Indlægssedlerne angiver, 
at medicin-kombinationen er ”til forebyggelse af 
coccidiose i flokke af slagtekyllinger, vækstfremme 
og fodereffektivitet.” Coccidiose er en almindelig 
tarmlidelse.

Tyson, også med hovedsæde i Springdale, 
Arkansas, sagde, at det ikke bruger bacitracin som 
vækstfremmer, kun for at forebygge sygdom. FDA 
kræver, at virksomheder oplister vækstfremmere på 
indlægssedlerne, hvis medicinen har denne virkning, 
sagde Tyson. Selskabet sagde, at deres foderblanding 
ændrer sig hele året. I nogle sæsoner, sagde firmaet, 
indeholder foderet ikke bacitracin og nicarbazin.

Hos Koch Foods Inc, der har hovedsæde i Chicago 
og som er leverandør til fastfood-kæden KFC Corp, 
modsiger indlægssedlerne en erklæring på Kochs 
hjemmeside om brugen af   antibiotika.

Indtil den 27. august i år stod der på hjemmesiden, 
at Koch Foods anvender antibiotika til det specifikke 
formål at værne om sundheden i deres kyllinger. ”Vi 
giver ikke antibiotika i vækstfremmende doser” stod 

der blandt andet. ”Ingen antibiotika af betydning for 
mennesker bruges til at behandle vores kyllinger.”

Indlægssedler dateret fra 30. november 2011 til 
den 20. juli 2014 fortæller en anden historie. De 
viser nemlig små doser af fem forskellige antibioti-
katyper i foderet til en flok på en farm i Alabama. Et 
af stofferne var Virginiamycin, der hører til gruppen 
af ”meget vigtige” antibiotika i humanmedicinen. 

På 34 af de 55 indlægssedler fra Koch Foods, 
som Reuters undersøgte, blev antibiotika i lave 
doser listet med formålet ”til større vægtøgning” 
en tilsvarende vækstfremmerdeklaration; ”forbedret 
foderudnyttelse” eller begge dele. Hver af disse ind-

Dødelighed: Craig Watts, kontraktproducent hos Perdue Farms, 
ser ud over en optælling af dødeligheden på C & A Farms i 
Fairmont, North Carolina i juni. REUTERS / Randall Hill.

Management af flokken: Opdræt af slagtekyllinger kræver konstant overvågning af foder- og vandsystemer; Craig Watts, kontrakt-
producent hos Perdue Farms, går i et hus på C & A Farms i Fairmont, North Carolina i juni. REUTERS / Randall Hill.
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lægssedler sagde også, at antibiotika var til forebyg-
gelse af coccidiose, en anden bakteriel tarminfektion 
eller begge dele. 

Koch Foods ændrede hjemmesiden efter at være 
blevet spurgt af Reuters om deres brug af virginia-
mycin. ”Jeg beklager formuleringsfejlen i den spe-
cifikke del” af hjemmesiden, siger Mark Kaminsky, 
Koch’s økonomidirektør. Selskabet sagde, at FDA 
kræver, at de oplister visse lægemidler som vækst-
fremmere, hvis de har denne virkning; Koch siger, at 
det ikke bruger dem til dette formål.

Koch sagde, at virksomheden ikke har nogen pla-
ner har om at indstille brugen af virginiamycin, som 
det siger, kan bruges til at forhindre en almindeligt 
forekommende tarminfektion i kyllinger. 

KFC USA sagde i en erklæring: ”Leverandører 
til KFC skal overholde vores strenge standarder og 
specifikationer, som i nogle tilfælde er strengere end 
FDA’s regulativer.” En talskvinde svarede ikke på 
detaljerede spørgsmål om brugen af   antibiotika hos 
Koch Foods og KFC’s øvrige kyllingeleverandører.

Sundere kyllinger? 
Én producents oplevelser stiller spørgsmålstegn ved, 
hvorvidt forebyggende brug af antibiotika har en 
meningsfuld effekt på kyllingernes sundhed. 

Craig Watts, der opdrætter kyllinger for Perdue, 
siger, at han kun ser en lille forskel i resultaterne for 

de kyllinger, han giver foder indeholdende et anti-
biotikum, og dem, han opdrætter for virksomhedens 
antibiotika-fri linje. 

Perdue blander antibiotikummet narasin i foderet, 
der gives til kyllinger i selskabets antibiotika-tole-
rerende linje. Dets antibiotika-fri linje indeholder 
antimikrobielle stoffer, der dræber mikroorganismer, 
men ingen, der af FDA defineres som et antibioti-
kum, viser de indlægssedler fra Perdue, som Watts 
fremviser. Ingen af   de stoffer, Perdue anfører på 
indlægssedlerne betragtes som medicinsk vigtige for 
mennesker. 

Watts er ejer af C & A Farms, der ligger omkring 
20 miles (32 km.) nord for Dillon, South Carolina. 
Siden 2012 har han opdrættet fem antibiotika-fri 
flokke for Perdue og syv flokke, der modtog lave 
doser af antibiotika narasin, ifølge hans optegnelser.

Dødeligheden i de to typer kyllinger var næsten 
identisk. Omkring 900 døde kyllinger pr. hus på en 
farm, der har fire huse. Både flokkene, der har fået 
antibiotika, og dem, der ikke har, ramte Perdue’s 
vægtmål på ca. 4.25 pund (1,92 kg.) pr. kylling.

Perdue ser ”lignende” produktivitet blandt kyl-
linger, der fodres med antibiotika og dem, der ikke 
får antibiotika, siger Stewart-Brown, ansvarlig for 
Perdue’s fødevaresikkerhed. ”Vi føler, at begge 
vores nuværende to tilgange er meget ansvarlige 
overfor den offentlige bekymring for sundheden ved 

Sikkerhedscheck: Craig Watts, kontraktproducent hos Perdue Farms, kontrollerer en aflivet kylling for sygdom. Han siger, at han 
kun oplever en lille forskel i resultaterne på kyllinger, der er fodret antibiotika, og kyllinger, der ikke er. REUTERS / Randall Hill.
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brug af antibiotika i slagtekyllingeproduktionen.” 
Perdue bruger stadig antibiotika i nogle tilfælde, 

fordi antibiotika-fri besætninger er ”dyrere at drive 
og vanskeligere at styre effektivt” sagde Stewart-
Brown. Watts’ farm er for nylig skiftet til kun at 
producere antibiotika-fri flokke. 

At spore et udbrud
Én slagtekyllingevirksomhed, hvis antibiotikafor-
brug, der også er stillet spørgsmålstegn ved, er 
Foster Farms, der har hovedsæde i Livingston, 
Californien. Deres erfaring viser, at det er vanskeligt 
at indkredse, hvornår og hvordan en bakterie bliver 
multiresistent, siger føderale efterforskere. 

I begyndelsen af sidste år spredte et salmonel-
laudbrud sig i Oregon, Washington, Californien og 
27 andre stater og territorier. Ifølge embedsmænd 
fra USDA og CDC knyttede efterforskere senere 
udbruddet til kyllinger opdrættet af Foster Farms 
og forarbejdet på 3 af deres slagterier i det centrale 
Californien. 

Omfanget af udbruddet afspejlede Foster Farms’ 
store produktion. Deres aktiviteter i Californiens 
Central Valley kan dateres tilbage til 1939, da Max 
og Verda Foster lånte 1.000 dollars (5.850 kr.) af et 
livsforsikringsselskab og investerede i en 80-hektar 
stor farm. 

I dag ejer Foster store dele af Californiens land-
brugsjord, kyllingerugerier i Colorado og togvogne, 
der transportere korn fra Midtvesten. Det anslås af 
kendere i branchen, at én ud af 10 kyllinger, der spi-
ses i USA, er udruget, opdrættet og slagtet af Foster 
Farms. Virksomheden dominerer kyllingemarkedet 
vest for Rocky Mountains. 

Da CDC undersøgte, hvad efterforskere ufor-
melt kalder ”Foster Farms Outbreak”, gjorde for-
skerne snart en bekymrende opdagelse. Nogle af 
Salmonella Heidelberg stammerne sporet til Fosters 
produkter viste sig at være resistente over for en 
række antibiotika, konkluderede CDC. Nogle af 
disse antibiotika tilhørte de samme klasser som peni-
cillin og chlortetracyclin (CTC).

En række spørgsmål står stadig ubesvaret. 
Statslige kontrollanter kunne ikke bestemme, hvor-
dan den Salmonella Heidelberg stamme, der kunne 
spores tilbage til Foster Farms, blev resistent over 
for antibiotika, og kunne ikke spore de resistente 
bakterier til bestemte bedrifter. De undersøgte ikke 
Fosters indlægssedler fra udbrudsperioden for at se, 
hvilke antibiotika selskabet brugte, og hvordan disse 
blev brugt. 

Reuters har bedt om at se Foster Farms’ 
Indlægssedler fra denne periode, men selskabet rea-
gerede ikke på anmodningen. 

Foster Farms sagde, at man selv bestilte forsk-
ning, der gav resultater, som var meget forskellige 
fra CDC’s. Selskabet afslog at offentliggøre under-

søgelsen. Virksomheden sammenfattede forskningen 
ved at sige, at forskerne ikke fandt nogen anti-
biotikaresistens i 24 salmonellaprøver indsamlet fra 
Foster Farms i 2012. 

En CDC talskvinde sagde, at CDC er klar over, 
at Foster Farms finansierede en undersøgelse og har 
bedt om at gennemgå denne, men har ikke modtaget 
en kopi.

Foster Farms sagde til Reuters, at man til tider har 
brugt CTC og penicillin, men selektivt, og ikke som 
en del af standardfoderet. Foster sagde, at det havde 
brugt CTC ”efter behov” til at bekæmpe bakteriein-
fektioner. Det afviste at sige, hvor eller hvornår man 
brugte CTC. Selskabet sagde, at det stadig bruger 
penicillin til behandling af syge kyllinger, men kun 
”i kritiske situationer, hvor flokke er udsat for døde-
lige sygdomme.” Foster bruger ikke antibiotika som 
vækstfremmere, sagde virksomheden.

Robert Tauxe fra CDC hjalp med at under-
søge udbruddet. ”Anvendelse af chlortetracyclin 
kunne have bidraget til de resistensmønstre, vi 
så i Salmonella Heidelberg sagen, sagde Tauxe. 
”Penicillin kunne også.” 

Den 11. juli, sagde CDC, at Salmonella Heidelberg 
udbruddet var afsluttet. USDA sagde, at det overvå-
ger selskabets nye salmonella-forebyggelsesindsats. 
Ansatte fra CDC og Fosters chefdyrlæge, Bob 
O’Connor sagde, at foranstaltningerne fungerer. 

Virksomheden har reduceret niveauerne af sal-
monellainfektion på kyllingekød fra deres anlæg i 
Californien til mindre end 3 %, sagde O’Connor, 
hvilket er langt under landsgennemsnittet på 25 %. 

På trods af de gode resultater, sagde O’Connor, 
at udfordringen ved at udrydde salmonella i fjer-
kræbranchen stadig er aktuel. ”Til de mennesker, 
der ønskede en nem løsning, kan jeg kun sige, at 
den findes ikke” sagde O’Connor. ”Med salmonella 
vil vi ikke være i stand til at sige, ”nu er det væk.”

David Acheson, tidligere ledende embedslæge for 
USDA og FDA, sidder nu i en rådgivende bestyrelse 
om fødevaresikkerhed for Foster Farms. Han sagde, 
at bestyrelsen aldrig har undersøgt Fosters brug af 
antibiotika, og om virksomhedens praksis kunne 
have ført til multiresistente bakterier. 

”Er der nogen, der ved, at det skete? Nej. Er det 
muligt? Kunne det være sket? Ja.” sagde Acheson. 
”Vi ved, at brugen af   antibiotika, lige meget hvad 
du behandler, og uanset om det 
er mennesker eller dyr, kan øge 
sandsynligheden for resistens. 
Det er biologi i en nøddeskal.” 

Oversat af
Mikkeline Sofie Thomsen,
Landbrug & Fødevarer

Mikkeline Sofie 
Thomsen
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Discountbutikker dominerer
markedet for fjerkrækød i Tyskland

I første halvdel af 2014 købte husholdninger-
ne i Tyskland i henhold til oplysninger fra GfK 
(Gesellschaft für  Konsumforschung) 210.026 
tons fjerkrækød, hvilket var 1,9 % mindre end 
i de første seks måneder af sidste år. Inden for 
fjerkræsektoren kom der et betydeligt skift, så 
nu boomer salget af ferske kyllingeparteringer. 
Fra januar til juni 2014 steg indkøbene i dette 
segment med 6,2 % til 91.594 tons. Indkøbene 
af hel kylling mistede på den anden side betyd-
ning og faldt med 15,4 % til 18.149 tons. 

Indkøbene af kalkunkød faldt med 2,1 % i 
forhold til de 47.985 tons, der blev solgt sid-
ste år. Omkring 97 % af indkøbene af kalkun-
kød var ferske udskæringer, hvolket var et pro-
centpoint mere end i første halvdel af 2013. 
En markant tilbagegang ser man i indkøbene af 
andekød, der udgjorde 4.892 tons, hvilket var 
7,8 % under niveauet sidste år. Højsæsonen står 
dog nu for døren, for kun omkring en fjerdedel 
af den årlige mængde indkøbes i første halvår. 
Discountbutikkerne er de største indkøbscentre for 

fjerkrækød i Tyskland og de stod for 52,6 % 
af det indkøbte fjerkrækød i første halvår. I 
forhold til første halvår af 2013 var det en 
stigning på 0,8 procentpoint. Dette gælder 
dog kun for gruppen af andre discountforret-
ninger, som dækker alle undtagen discount-
forretninger Aldi og Lidl, der med 32,9 % af 
de samlede indkøb af fjerkrækød har broder-
parten, men disse to store discountbutikker 
kan ikke øge deres andel, for i anden halvår 
falder andelen af indkøbene i discountbutik-
kerne altid.  Dette skyldes, at det direkte pro-
ducentsalg får større betydning i forbindelse 
med Mortens aften og jul.

DGS / jnl

MHP rapporterer stærke resultater trods tab af 
kyllingefarm
Ukraines største fjerkræproducent, MHP, har rap-
porteret stærke resultater på produktion og eksport 
af fjerkrækød i tredje kvartal af 2014 til trods for, at 
selskabet faktisk mistede kontrollen over en af sine 
vigtigste fjerkræbesætninger grundet konflikt i det 
østlige Ukraine.

MHP sluttede tredje kvartal af 2014 med en stig-
ning i salget af fjerkrækød med 21 % til 144.800 
tons, ifølge officielle oplysninger udgivet af selska-
bet. Virksomheden har også været i stand til at øge 
sine indtægter på grund af stigningen i priserne for 
fjerkræprodukter på hjemmemarkedet.

Denne prisstigning skyldes en kraftig nedskriv-
ning af den ukrainske nationale valuta, mens væk-
sten i salget forklares ved stigende efterspørgsel fra 
den ukrainske befolkning på kød til mere overkom-

melige priser, hvilket fjerkrækød er sammenlignet 
med svinekød og oksekød.

Samtidig har selskabet mistet kontrollen over sine 
operationer på Shakhtarska farm, som er beliggende 
i Donetzk regionen, der i øjeblikket er hærget af 
kampe mellem regeringen og russisktalende sepa-
ratister. Shakhtarska farmen forsynede MHP med 
ca. 30 % af deres rugeæg, men MHP har erstattet 
denne volumen med import fra Ungarn, Tyskland og 
Holland samt indkøb i Ukraine.

Eksporten af fjerkrækød var 48 % højere i tredje 
kvartal af 2014 i forhold til samme periode i 2013. 
MHP fortsætter med at søge muligheder i Asien, 
Mellemøsten og Afrika. Eksporten til EU fortsætter 
med at vokse i tredje kvartal, og selskabet fortsætter 
med at eksportere til nul-importtolden.

World Poultry / jnl
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Amerikansk eksport til Taiwan hjælpes på vej af 
høje priser på svinekød
Amerikansk eksport af fjerkræ til Taiwan steg bety-
deligt i løbet af første halvdel af 2014 som følge af 
usædvanligt høje priser på svinekød, siger en nylig 
GAIN rapport.

The Agricultural Trade Office (ATO) i Taiwan 
anslår, at eksporten af amerikansk fjerkrækød til 
Taiwan kunne se 2014 som et rekordår, da flere 
forbrugere i Taiwan har erstattet svinekød med fjer-
krækød. Kyllingeover- og underlår er fortsat de mest 
populære varer i Taiwan, men efterspørgslen efter 
andre kyllingeprodukter (f.eks. kyllingebryst) har 
været stigende.

Fra januar til juli (2014) steg eksporten af ameri-
kanske fjerkrækød til Taiwan med 44,8 % i volumen 
eller til 87.415 tons, sammenlignet med samme 
periode i 2013. I hele 2013 eksporterede USA 94.306 
tons fjerkræprodukter til Taiwan.

På grund af udbrud af ”Porcine Epidemic Diarrhea 
Virus (PEDv) i Taiwan, er priserne på svinekød ste-
get drastisk siden sidste år. Ifølge foodserviceeks-
perter er der især i restaurationsbranchen betydeligt 
mindre profit i måltider med svinekød på grund af 
højere priser. I Taipei koster en madpakke i gen-
nemsnit 2,60-3,00 $ (15,50-18,00 kr.), hvilket er 
en stigning på næsten 10 % i forhold til sidste år. 
Foodservicebranchen betaler ca. 0,43 $ (2,57 kr.) 
pr. portion for et måltid med svinekød, mens de kun 
betaler 0,27 $ (1,61 kr.) for et kyllingelår. Som følge 
heraf har efterspørgslen på fjerkræ været stigende i 
andet og tredje kvartal af 2014, hvilket er ligefrem 
proportionelt med, at de lokale priser på svinekød 
nåede rekordniveauer.

Taiwans selvforsyningsgrad for fjerkræprodukter 
er generelt på over 80 %. USA og Canada er de to 
store leverandører af fjerkræprodukter til Taiwan, 
hvor USA dog har tegnet sig for over 80 % af import-
markedet i de sidste mange år.

Ifølge Taiwan’s Council of Agriculture (COA) vil 
priserne på svinekød måske stabilisere sig i første 
kvartal af 2015. Hvis det er tilfældet, kan Taiwans 
import af fjerkræ fra USA falde.

World Poultry / jnl / mst

Test af forskellige methioninkilder
til slagtekyllinger
Methionin (DL-methionin, DLM) og DL-hydroxy 
methionin (HMTBA) har vist sig at være lige effek-
tive i slagtekyllinger. Det var konklusionen af en ny 
undersøgelse, udført på Schothorst Feed Research i 
Holland.

I forsøget blev Ross 308 slagtekyllinger fodret 
med fire typer foder, sammensat ud fra anbefalinger-
ne fra Aviagen i 2010: -20 %; -10 %, tilstrækkeligt 
og + 10% (i voksefoder) tilsat DLM eller HMTBA. 
Fuglene opnåede samme gode resultater for væg-
tøgning og foderudnyttelse på trods af det anvendte 
niveau af methionin.

Beregningen af methionineffektivitet, som er 
givet ved mg methionin nødvendigt for at opnå 
1 gram øget kropsvægt, viste, at HMTBA havde 
samme effekt som DLM ved lave methioninni-
veauer, men højere effektivitet ved høje niveauer i 
vækstfasen og i den samlede periode (0-28 dage). 
Med effektiviteten af DLM som udgangspunkt, vari-
erede den biologiske værdi af HMTBA i vækstfasen 
fra 98,6 % (-10 % mindre methionin end normalt) til 
102,8 % (10 % mere methionin end normalt).

Denne undersøgelse dokumenterer, at både 
HMTBA og DLM, når de suppleres på en ækvimo-
lær basis og ved praktiske total svovlaminosyrerne 
niveauer, er lige effektive til at forbedre produktivi-
teten hos slagtekyllinger i alderen 0-28 dage.

Undersøgelsen bekræfter også resultaterne af to 
andre nylige undersøgelser, foretaget af Bangkok 
Animal Research Center (BARC) i Thailand. Den 
første, der tog udgangspunkt i Ross 308 slagtekyl-
linger fra 0-35 dage, viste, at begge methioninkilder 
kan opretholde tilsvarende vækst i vægtøgning, 
foderoptagelse og foderudnyttelse over hele perio-
den, uanset hvilken aminosyreprofil, der anvendes 
(Lemme et al. 2010 eller Rhodimet Nutrition guide, 
2013). Den anden undersøgelse sammenlignede de 
to methioninkilder i foder med forskellige tætheder 
af næringsstoffer, under anvendelse af den samme 
aminosyre/energi forhold. Som forventet påvirke-
de de ernæringsmæssige specifikationer betydeligt 
slagtekyllingernes præstationer, men der blev ikke 
observeret nogen forskel mellem DLM og HMTBA, 
uanset tætheden af næringsstoffer.
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Bosarpskyckling
- Sveriges eneste økologiske kylling
Interessen for økologiske kyl-
linger er større end nogen-
sinde. Produktionen er gået 
fra super niche til at nærme 
sig det brede publikum. 
”Vi har været her i 15 år. 
Men det er de sidste 18-24 
måneder, at det samlede mar-
ked er eksploderet. Vi fin-
der det svært at mætte markedet og er på 
udkig efter nye producenter” siger Christian 
Gylche, adm.direktør for Bosarpkyckling. 
 
”Vi har brug for at vokse og finde flere producenter. 
Sidste jul gjorde vi en struktureret salgsproces. Mor 
var i stand til at gå på pension og Scandi Standard 
og Kronfågel købte virksomheden” siger Christian 
Gylche, adm. direktør Bosarpskyckling.

Bosarps gård
I 2007 overtog Mårten og Johanna Rasmussen 
Rydsgård efter Marten forældre, og de var på udkig 
efter muligheder for at udvikle deres landbrugsakti-
viteter. Da jordpriserne var høje så de i stedet på de 
forskellige typer af animalsk produktion. De faldt for 
økologiske æg og var næsten klar til at gå i gang, men 
planerne ændrede sig, da markedet vendte i 2010. 
”Vi endte på udgangspunktet igen, men så kom 
Bosarps gård til salg i 2012, og så vi følte, det var 
det rigtige skridt at tage” siger Mårten Rasmusson. 
Christian Gylche er adm. direktør i Bosarpskyckling, 
og det var hans mor, Bridget og stedfar Claes 
Alwen, der i slutningen af 1990’erne startede sel-
skabet på gården hvor Mårten og Johanna nu bor. 
”Bosarpkyckling er stadig de eneste, der producerer 

økologiske kyllinger i Sverige. 
At udvikle produktionen har 
kostet store penge, og man har 
gjort sig mange erfaringer i disse 
år. Der er ingen manual til at 
producere økologiske kyllinger 
efter. Det handler i virkeligheden 
bare om en godt management 
og interesse” siger Christian. 
Økologisk kylling tegner sig for 
mindre end 1 % af markedet. 
Sammenlignet med økologiske 
æglæggende høner, der tegner 
sig for 15 %. Det er derfor, der 
er begrænset viden, forskning og 
information om produktionen. 
På Bosarps gård anvendes fran-
ske mobile stalde, der flyttes 
rundt via skiene, som de står på. 
Kyllingerne skal have adgang til udearealer, fire m2 
pr indsat kylling. Mellem holdene flyttede staldene 
for at få adgang til bedre jord og reducere parasit-
trykket.

Selvom der er mange udfordringer i produktionen 
er Mårten og Johanna tilfredse med deres valg af 
animalsk produktion. I alt har Bosarpskyckling 5 pro-
ducenter i Skåne og Västergötland. I Västergötland 
har producenterne faste huse med plads til 4800 
kyllinger. 

De faste stalde er en stor investering, men nem-
mere at håndtere. ”Vi er også på vej i den retning” 
siger Johanna.

Ny afstamning
I alt producerer de op til 4.800 kyllinger per rotation. 

Christian Gylche Mårten Rasmussen

Johanna Rasmussen

De mobile stalde på Bosarps gård.
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Dyrene er opdelt i fire mobile stalde med 1.100 i 
hver, hvilket opfylder KRAV-standarderne på 20 kg 
pr. m2.

Kyllingerne tilsættes som daggamle i startstal-
den, hvor de er indendørs i tre uger. Stalden har 
kontrolleret ventilation og en temperatur på 34o C. 
Siden flyttes de til andre stalde og holdes inden-
dørs i endnu en uge, for at de kan falde til, for 
siden at være i stand til at bevæge sig frit ind og 
ud som de ønsker, indtil de er 10 uger og slagte-
klare. ”Når de er så små, at de er meget følsomme og 
kan ikke være udendørs” siger Mårten Rasmusson. 
”Vi strør med frisk halm hver dag og kyllingerne har 
adgang til et sandbad og grovfoder. De får et afba-
lanceret foder og har gode beskæftigelsesmaterialer, 
både i huset og udendørs. Dyr, som har det godt, 
hakker ikke på hinanden, og i flokke med slagtekyl-
linger, der ikke bliver kønsmodne inden slagtning, er 
det heller ikke noget problem med hierarkiet” siger 
Johanna.

Kylling fra Bosarps gård.

Afstamningen, som de bruger, hedder Ross, og er den 
samme, som anvendes i konventionel produktion. Men 
mere tilpassede racer er undervejs. I første kvartal af 
2015 begynder man at teste Ross Rowan Ranger, som 
er en langsomtvoksende afstamning.” Forhåbentlig 
vil vi i løbet af anden halvdel 2015 også begynde med 
økologiske forældredyr” siger Christian Gylche. ”I den 
nuværende situation med en afstamning beregnet til 
konventionelt produktion er der udfordringer, for kyl-
lingerne skal være mindst 70 dage gamle for at opfyl-
de KRAV-standarderne. Med økologiske forældredyr 
kan man være mere fleksibel i antallet af levedage.” 
”Du får ikke to dyregrupper er ens. Der er mange eks-
terne faktorer, der påvirker, så du må hele tiden være 
med og klar til at gribe ind, hvis der sker noget. Du har 
ikke en stor lukket stald med kontrolleret ventilation, 
hvor det er det samme hver dag” siger Johanna.

Aktive dyr
Foderet til dyrene er tilpasset for, at de ikke skal 
vokse for hurtigt. Hidtil har det ikke været et 
problem, når kyllingerne er ude og bevæger sig 
i skiftende klimaer, hvilket øger forbrænding. 
”Dyrene er større på hylderne, fordi de har levet 
længere. Jeg havde et billede af, at kyllinger-

ne ville være tunge og besværlige sidst i rota-
tionen, men dyrene er aktive og bevæger sig til 
det sidste. Jeg blev positivt overrasket over, de 
træner gradvist musklerne op” siger Johanna. 
Lige nu køber de færdigt økologisk foder fra Danmark, 
hvor den økologiske kyllingeproduktion er stor. Fra 
den 1. januar 2015 skal 50 % af foderet være hjem-
meavlet.

Stærkt immunforsvar
Et argument, der har været mod produkti-
on af økologiske kyllinger, har været, at der var 
en øget risiko for infektion, når dyr gik ude. 
”I begyndelsen, sagde folk: ’Det vil aldrig 
komme til at fungere, for dyrene får salmonel-
la.’ Men det er gået meget godt” siger Christian. 
På Bosarps gård har der ikke været nogen større 
problemer med Coccidiose, som smitter gennem 
gødningen, selv om dyrene ikke får forebyggende 
medicin i foderet som i konventionel produktion. 
”Sygdommen forekommer, men den giver ikke høj 
dødelighed. Et forskningsprojekt er i gang i samar-
bejde med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), 
hvor vi undersøger, hvordan kyllinger påvirkes af 
Coccidiose og hvilken effekt, det har at vaccinere. 
Som det fungerer i dag, har vi ingen større proble-
mer. Kyllingerne er udsat og skal opbygge deres 
eget immunforsvar. Men måske ville vi have haft 
problemer, hvis vi havde haft dyrene i stalden hele 
tiden, og hvis vi havde en højere belægning som i det 
konventionelle landbrug” siger Johanna. ”Det er det 
samme, som ved dyrkning af markafgrøder. Får du 
en god høst, vil der være god økonomi. Og opdrætter 
du meget fine dyr til slagtning, er det klart, at der er 
penge tilovers” siger Mårten Rasmusson. 

Værdifulde dyr
At have en hel græsmark fuld af små kyllinger giver 
selvfølgelig problemer med vilde dyr, som ræve, ilder 
og rovfugle. Derfor har Mårten og Johanna opsat et 
særligt hegn, som de selv har bidraget til at konstruere. 
Tidligere mistede de omkring 2.000 kyllinger om 
året til landrovdyr, så det var noget, der skulle 
løses. Omkostningerne ved hegnet er omkring 
500 skr. (ca. 400 kr.) per løbende meter. Men 
dyrene er værdifulde, og familien synes allere-
de, at det nye hegn har givet dem mere frihed. 
”I stedet for at vi skulle gå og åbne og lukke stalde 
morgen og aften, kan de være åbne døgnet rundt, og 
dyrene bestemmer selv, hvornår de ønsker at gå ud. 
Det er en kostbar investering. Men det er let at retfær-
diggøre med alle de fordele i form af reduceret lidelse 
for kyllinger, når rovdyr angreb, flere overlevende 
kyllinger til slagtning og den frihed, som det giver 
både os og kyllingerne i hverdagen” siger Johanna.
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Svensk trio jagter flere økologiske
kyllingeproducenter
En ny langsomtvoksende afstamning skal sætte 
skub i den økologiske slagtekyllingeproduktion. 
Projektet involverer tre entreprenører, som i 
øjeblikket leder efter producenter, der vil satse 
økologisk.
 
Efterspørgslen efter økologisk kylling stiger i både 
detail og i den offentlige sektor. Giganten på mar-
kedet - Bosarpkyckling – har f.eks. meddelt, at de 
mener, at produktionen vil stige med 15 % i år.

Kun minimal afdel økologiske kyllinger i dag
Ifølge Svensk Fågel er kun omkring 0,1 % af 
den samlede produktion svenske produkti-
on af slagtekyllinger økologisk. Her er et hul, 
som de tre iværksættere, Sebastian Holm, Johan 
Wachtmeister og John Wallmark har bestemt 
sig for at fylde navnet HWW Food AB. John 
Wallmark var i øvrigt den, der startede importsel-
skabet North Trade, med brandet Natural Meat. 

Faste bygninger og langsomtvoksende
afstamning
”Vi er ved at indgå kontrakter med producenter lige 
nu, og målet er 4-6 gårde inden udgangen af 2015” 
siger Sebastian Holm.

Før produktionen kan komme i gang skal produ-
centerne bygge stalde egnet til økologisk produktion. 
I dag bruges primært mobile huse til økologisk land-
brug, men selskabet vil investere i faste bygninger. 
”Med faste bygninger ser vi et stort potentiale 
for at skabe mere rationelle og praktiske forhold 
for arbejdet på gårdene” siger Sebastian Holm. 
Selskabet forventer at levere de første kyllinger i 
foråret 2015.

”Vi vil bruge den nye kyllingeafstamning Rowan 
Ranger. Det er en afstamning, der vokser langsomme-
re og er bedre egnet til økologisk produktion. I første 
omgang vil forældredyrene være konventionel, men 
vi håber også at kunne få økologiske forældredyr.” 

Aftale om slagtning men ikke om afsætning
Man har også en aftale med Varmlösa Fjäderfäslakteri 
om slagtningen, men man har endnu ingen aftaler 
om afsætningen. ”Vi er i fremskredne forhandlinger 
med detailhandlere, der er meget interesseret i vores 
produkter” siger Sebastian Holm.

Selskabet sigter mod en årlig produktion på 
500.000 kyllinger. ”Men hvad, der er vigtigt, er, at 
vi finder producenter, som er langsigtede og har en 
fornemmelse for dyrene” siger Sebastian Holm.
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Sebastian Holm er en af tre iværksættere, der har valgt at inve-
stere i økologisk produktion af fjerkræ i Sverige.

Moldoviske fjerkræavlere kræver begrænset
amerikanske import
Unionen af fjerkræavlere i Moldova har anmodet 
landets regering om at begrænse importen af fjerkræ-
produkter fra USA, fordi den hæmmer udviklingen 
af fjerkræbranchen og gør skade på rentabiliteten 
for lokalt baserede gårde. Ion Bizgu, formand for 
Unionen af fjerkræavlere Moldova sendte et åbent 
brev til regeringen hvori han beder om et stop for 
importen af fjerkrækød fra USA, som i øjeblikket 
beløber sig til omkring 18.000 tons om året, og om at 
tildele støtte til indenlandske fjerkrævirksomheder.

I brevet står der, at på grund af unfair konkur-
rence fra de amerikanske fjerkræeksportører blev 
moldoviske fjerkræproducenter tvunget til at "opgive 
deres vækstpotentiale." "I dag producerer vi 53.000-
55.000 tons fjerkrækød, Slagtekyllinger udgør lidt 
mere end halvdelen. Hvis vi i løbet af de næste 3-4 
år, vil vi være i stand til at øge produktionen af slag-
tekyllinger med 20.000 tons, vil vi fuldt ud dække 
den indenlandske efterspørgsel” skriver Bizgu.

"Hertil kommer i tilfælde af, at staten gav støtte 
til hvert kilo eksporteret fjerkrækød, vil vi også ville 
være i stand til at konkurrere på markedet i EU" til-
føjede Bizgu. Regeringen har hidtil ikke reageret på 
anmodningen fra producenterne.
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Aftale om frihandel betyder mere end blot
klorkyllinger
Nu er det klart, at der er Cecilia Malmström, der 
bliver den nye EU-kommissær for handel, og hende 
der skal håndtere forhandlingerne med USA om fri-
handel. Fra EU’s ledelse har klordyppede kyllinger 
mødt modstand, men spørgsmålet er bredere end det.
Både Cecilia Malmström, nyudnævnt kommissær 
for handel, og Vytenis Andriukaitis, ny kommissær 
for sundhed og fødevaresikkerhed, sagde i høringen 
inden deres udnævnelse, at de ikke kan acceptere 
klordyppede kyllinger.

”Som læge vil jeg sige nej til en lempelse af de 
nuværende EU-regler. Man kan ikke gå på kompro-
mis med det” sagde den nyudnævnte EU-kommissær 
Vytenis Andriukaitis og fortsatte:

”EU’s miljø- og sundhedsmæssige regler kan ikke 
ofres for frihandel. Disse regler har også gjort det 
muligt for verdensomspændende eksport af europæi-
ske fødevarer.”

I forhandlingerne om en ny frihandelsaftale, TTIP, 
mellem EU og USA er det blevet fremført af den 
amerikanske side, at EU skal godkende importen af 
kyllingekød, der er dyppet i klor for at reducere fore-
komsten af salmonella og andre sygdomme.

Den svenske kommissær for handel, Cecilia 
Malmström, ønsker at aflive myten om, at kyllin-
gerne vil kunne indføres i Europa i frihandelsaftalen 
med USA.

”Vi vil ikke acceptere de europæiske standarder 
forringes som følge af aftalen, der er myter omkring 
dette, at dem er vi nødt til at bekæmpe” sagde Cecilia 
Malmström under høringen inden hendes tiltræden.

En debatartikel blev offentliggjort kort tid efter 
EU-kommissærerne rungende nej til klorkyllinger. 
Bag debatartiklen stod, Torsten Jakobsson, adm. 
direktør for den svenske Sveriges Veterinärförbund, 
Sten-Olof Dimander, adm. direktør Svenska 
Djurhälsovården, Gunnela Ståhle, ordførende for 
Vi konsumenter, Maria Donis, adm. direktør Svensk 
Fågel og Maria Forshufvud, adm. direktør Svenskt 
Kött.

Forfatterne påpegede, at selv om det er godt, at de 
har taget kampen op mod den klordyppede kylling, 
så er der stadig mange store spørgsmål, der endnu 
ikke er blevet besvaret. Den uansvarlige brug af anti-
biotika og hormonbehandling for hurtigtvoksende 
dyr er nogle eksempler på produktionsmetoder, der 
ikke er tilladt i Sverige.

"Forhandlingerne bør derfor fokusere på resul-
taterne af salmonellafrihed, god dyresundhed og 
lavt antibiotikaforbrug. I USA er der svagheder i 
regelsættet, eftersom man som kødproducent uden 
problemer kan bruge antibiotika til både at få dyrene 

til at vokse hurtigere og for at forebygge sygdom" 
skriver forfatterne.

Efter indtrædelsen i EU lykkedes det Sverige at 
stoppe brugen af antibiotika som vækstfremmere. 
Det næste trin er at fjerne de typer produktioner, der 
er afhængig af antibiotika.

Forfatterne efterlyser, at den svenske regering 
viser, at vi ikke accepterer kortsigtede løsninger, 
som på sigt kan være til skade for folkesundheden. 
Salmonella, som bekæmpes ved dypning i klor, er 
et eksempel på en kortsigtet løsning. Her kæmper 
vi mod salmonella på lang sigt ved et forebyggende 
aktivt arbejde, mener de.  ”Det er noget, vi bør være 
stolte af og kæmpe for - og noget, som naturligvis 
skal indgå i en fremadrettet handelsaftale for, at alle 
kan blive vindere."
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Campylobacter kolonisering ikke påvirket af 
afstamningen
Fjerkræbranchen og forskergrupper har længe for-
søgt at gribe ind for enten at fjerne eller reducere 
niveauet af campylobacter i hele fødevarekæden. 
Der har imidlertid været begrænset succes, til dels 
på grund af den relativt, ringe forståelse af biologien 
i campylobacter i kylling.

I en undersøgelse offentliggjort i 21. udgave 
af Applied and Environmental Microbiology, satte 
Aviagen forskere sig for at undersøge, om der 
var nogen forbindelse mellem kyllinge-genotyper 
og vækstrate ved forekomsten af campylobacter i 
tarmene af fuglene. På grund af den vifte af slag-
tekyllinger, der står til forbrugerens rådighed, ville 
dette være en væsentlig faktor i at identificere nye 
interventioner, hvis der var visse genotyper eller 
racer, der var disponerede for at være inficerede med 
campylobacter.

Det blev påvist, at der under feltforhold (med en 
naturlig eksponering for campylobacter på bedrif-
ten), havde fugle af varierende vækstrater og forskel-
lige slagtekyllinger racer ikke statistisk signifikant 
forskellige niveauer af campylobacter.

Dette er vigtigt ud fra et offentligt sundhedsmæs-
sigt perspektiv, og det antyder, at andre underlig-
gende grunde ud over genotype og vækstrate kan 
forventes at styre og påvirke campylobacterkoloni-
sering i kyllinger.

Aviagen arbejder i øjeblikket på et BBSRC-
finansieret samarbejdsprojekt med Roslin Institute, 
der undersøger genetisk resistens mod campylobac-
ter i kyllinger.
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Markedet for fjerkrækød fortsætter 
med at vokse i EU 
Ifølge den nyligt offentliggjorte forsyningsopgørelse 
for fjerkrækød for EU-28 fra EU-Kommissionen vil 
produktionen stige med 2,5 % i år. Produktionen for-
ventes at nå op på 14,1 mio. tons. De data, der ligger til 
grund, er indberettet af eksperter fra medlemsstaterne. 
De nu offentliggjort tal for produktionen ligger 
betydeligt over tidligere estimater, men tallene er 
stadig foreløbige, fordi alle medlemsstater ikke har 
indberettet.

I 2015 forventes produktionsstigningen at falde, 
og der forventes kun en stigning på 0,3 % næste år.

EU forbliver selvforsynende
Samlet set bliver EU-28 selvforsynende med fjer-
krækød i 2014. I 2014 forventes en selvforsynings-
grad på103,4 %, hvilket kun ville være 0,6 procent-
point mindre end i 2013. I 2015 forventes selvfor-
syningsgraden at stige igen med 0,3 procentpoint. 
Stigningen vil være en kombination af stigende 
produktion, stagnerende import og svagt stigende 
eksport.

De stigende tal for produktionen, der nu er 
offentliggjort, giver også et højere forbrug 

af fjerkrækød i EU end tidligere offentliggjort. 
2014 forventes forbruger per indbygger at nå 27,1 
kg, og set vil være 600 g mere end i 2013. 

I 2015 forventes det samlede forbrug at stag-
nere på 13,6 mio. tons, og en lille samlet stigning i 
befolkningstallet vil dermed reducere forbruget per 
indbygger med 100 g.

Figur 1: Udviklingen i markedet for fjerkrækød i EU.

Tabel 1: Produktion, import, eksport, forbrug, forbrug pr indbygger og selvforsyningsgrad af fjerkrækød i EU. 
DGS / jnl

Pilgrims Pride’s indtjening steg med 59 %
i 3. kvartal
Pilgrims Pride Corp, en del af JBS SA, rapporterede 
om en indtjening på 256 mio. $ (ca. 1,5 mia. kr.) 
i 3. kvartal, sammenlignet med 160,9 mio. $ (ca. 
958 mio. kr.) i 3. kvartal sidste år. "Vores resultater 
i tredje kvartal resultater afspejler den fokus, som 
Pilgrims har haft på styringen af omkostningerne 
samt den styrke, vi har set i kyllingemarked" sagde 
adm. direktør Bill Lovette. "Vores fokus har været 
og er fortsat, at den konsekvente udførelse af vores 
strategi om at være en værdsat partner for vores 

nøglekunder, skarp styring af produktionen og pro-
fitabel eksport. Vi tror på, at vi vil fortsætte med at 
være en af de mest rentable producenter i branchen." 
Omsætningen i 3. kvartal var på 2,3 mia. $ (ca. 13,7 
mia. kr.) i forhold til 2,1 mia. $ (ca. 12,5 mia. kr.) 
for et år siden. Lovette fortalte, at Pilgrims fortsat 
er interesseret i at vokse gennem opkøb på trods af, 
at virksomheden tabte kampen om Hillshire Brands 
Corp. Han sagde også, at anlægsinvesteringer vil 
forblive på et robust niveau.
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Tyskland importerer flere æg 

I de første syv måneder af 2014 importerede Tyskland 
i henhold til Statistischen Bundesamtes 3,591 mia. 
skalæg. Eftersom flere ikke har indberettet endnu, 
forventes importen at stige yderligere, og især med 
hensyn til intra-handel forventes eftertilmeldinger. 
Sammenlignes den midlertidige import med det fore-
løbige foregående år, så er der en stigning på 21 %. 
Næsten 70 % af disse æg kom fra Holland til Tyskland, 
og dermed har Holland tabt markedsandele, for i samme 
periode sidste år kom 76 % af skalæggene derfra. 
Den næstvigtigste leverandør forbliver Polen med 
9,4 % af importen (året før 9,6 %). Der har været 
en væsentlig stigning i importen fra Frankrig, som 

nu har 7,6 % af importmængden (året før 3,0 %). 
Med 274 mio. æg eksporterede Frankrig tre gange så 
mange æg til Tyskland som i samme periode i 2013. 
Leverancerne fra tredjelande spiller fortsat ingen 
stor rolle. Kun i januar var der import fra tredje-
lande: Der blev 200.000 æg indført fra USA.

Eksporten af skalæg faldt
Mens importen steg, så faldt eksporten af æg i de 
første syv måneder af 2014 i forhold til samme 
periode i 2013.

Eksporten faldt med 22 % til 823 mio. stk. 
Holland blev den vigtigste aftager af tyske ska-

læg med en eksport på 470 mio. æg, hvil-
ket er næsten 10 % mere end året før. 
Der var tilbagegang i eksporten til 
Storbritannien, hvor eksporten kun nåede 
op på 42 mio. æg, og der var 29 % mindre 
end i de første syv måneder af 2013. Det er 
især æg fra kolonibure, som eksporteres til 
Storbritannien, mens der er ringe interesse 
for skrabeæg. Efter MEG’s beregninger blev 
der i 2013 eksporteret omkring 8 % af den 
tyske burægsproduktion til Storbritannien. 
Udenrigshandelen med ægprodukter har 
udviklet sig modsat, for her var importen 
faldende og eksporten stigende.
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Ny afstamning af æglæggere på det britiske marked
Opdrætter af æglæggere H&N International, et datter-
selskab under Lohmann Tierzucht, lancerer en ny brun 
afstamning på det britiske marked, der har til formål 
at tage højde for producenter, der ønsker at forlænge 
æglægningsperioden i deres flokke.

Hønen, der er kendt som H&N Brown, og går under 
navnet Brown Nick i andre dele af Europa og i Nord- 
og Sydamerika, vil blive markedsført af et nyt selskab, 
H&N GB. Virksomheden vil have hovedsæde på Farm 
Fresh rugeriet i Tarleton, Lancashire og skal ledes af 
Keith Henderson.

"Skalfarve og -styrke er dens fremragende egen-
skaber" siger Henderson. "Den vil appellere til kunder, 
der ønsker at udvide deres læggeperioder til 74, 76 
eller endda 80 uger før udsætning. Den vil passe godt 
i alternative produktionssystemer, selvom den også bør 

fungere i kolonibure." Til at starte med bliver rugeæg 
leveret fra forældredyr i Tyskland og udklækkes på 
Tarleton. Men planen er også at opbygge egen ruge-
ægsproduktion.

Ifølge Henderson skal Farm Fresh rugeriet, som i 
øjeblikket har kontrakt med Lohmann og Hy-Line, være 
eksklusivt H&N Brown-rugeri ved udgangen af næste 
år. Dette tyder på en hurtig udbredelse på markedet. 
Men Henderson, som også administrere opdrætsvirk-
somheden Blue Barns, siger, at afstamningen vil drage 
fordel af et allerede etableret distributionsnet. Det vil 
også give virksomheden mulighed for at udvide sit salg 
på landsplan. Blue Barns, der producerer mere end 2 
mio. hønniker om året, agter fortsat at levere Hendrix 
hønniker som en del af en bredere portefølje.
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Ny AI stamme fordrer fortsat årvågenhed omkring 
fjerkræ
En nyligt fremkommet stamme af fugleinfluenza-
virus A i fjerkræ i Sydøstasien kendt som (H5N6) 
repræsenterer en ny trussel mod dyresundheden og 
livsgrundlaget og skal nøje overvåges, har FAO 
udtalt.

Kinesiske myndigheder rapporterede første gang 
om influenza A (H5N6) virus hos fjerkræ i april 
2014. Siden da har Den Demokratiske Republik 
Laos og Vietnam også fundet H5N6-virus i fjerkræ.

"Influenzavira muterer og rekombineres konstant 
for at danne nye trusler" siger chef i FAO’s veteri-
nærtjeneste, Juan Lubroth.

"Men H5N6 er særligt bekymrende, da den er ble-
vet påvist flere steder så langt fra hinanden, og fordi 
den er så højpatogen, hvilket betyder, at inficeret 
fjerkræ hurtigt blive sygt, og inden for 72 timer er 
dødeligheden meget høj."

Det faktum, at virussen er meget virulent i kyl-
linger og gæs og potentielt er spredt over en stor del 
af Sydøstasien, udmønter sig i en reel trussel dem, 
der lever af at producere fjerkræ. Fjerkræ bidrager 
til indkomsten for hundreder af millioner af menne-
sker i hele regionen. World Organization for Animal 
Health (OIE), som arbejder sammen med FAO og 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) om at støtte 
landenes kamp mod trusler fra humane eller dyre-
sygdomme, overvåger også situationen nøje.

"En effektiv overvågning og tidlig påvisning af 
sygdommen ved kilden er to vigtige nøgler til at 
mindske risikoen for spredning og for at sikre en sik-
ker handel. OIE opfordrer sine 180 medlemslande til 
at overholde deres forpligtelser og til straks at under-
rette WAHIS ved ethvert udbrud i deres område" 
udtaler generaldirektør i OIE, Bernard Vallat.

Der er kun blevet rapporteret om ét tilfælde af 
H5N6 hos mennesker som følge af kontakt med 
fjerkræ, kort efter sygdommen blev opdaget i Kina. 
Personen døde efterfølgende. Der har ikke været 
andre menneskelige tilfælde. Selvom det videnska-
belige samfund stadig er i proces med at forstå dyna-
mikken i denne nye stamme, er det usandsynligt, at 
H5N6 udgør en umiddelbar og væsentlig trussel mod 
menneskers sundhed.

"Lige nu tyder det på, at H5N6 udgør en begræn-
set trussel mod menneskers sundhed på dette stadie" 
siger epidemiolog hos WHO, Elizabeth Mumford.

"Virusset er blevet påvist flere steder i fjerkræ, 
men vi har kun oplysninger om én menneskelig 
infektion. Dette tyder på, at virus ikke nemt smitter 
fra dyr til mennesker. Selvfølgelig er vi stadig nødt 
til at være på vagt, fordi forekomsten i fjerkræ, og 
dermed menneskelig eksponering, kan stige i løbet 
af vinteren."

FAO og WHO understreger, at på nuværende 
tidspunkt er det kritisk, at lande i Sydøstasien og 
Østasien (især dem med forbindelse til produktion 
og handel med fjerkræ) opruster i bestræbelserne på 
at afsløre og rapportere influenzavira i fjerkræ og 
overvåger for eventuelle infektioner hos mennesker.

FAO opfordrer lande til at være på vagt over for 
denne nye virale trussel mod dyresundheden. For 
at forhindre yderligere spredning, anbefaler FAO, 
at regeringerne støtter fjerkræproducenter i at følge 
væsentlige biosikkerhedsforanstaltninger og stan-
dard hygiejneforholdsregler. I samarbejde med OIE 
skal tiltag være fokuseret på forebyggelse, tidlig 
påvisning, øjeblikkelig rapportering og hurtig reak-
tion i tilfælde af smitte.
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Sydafrika overvejer indrømmelser overfor
amerikansk kylling
For at hjælpe med at sikre fornyelsen af Africa 
Growth and Opportunity Act (AGOA), overvejer 
sydafrikanske fjerkræproducenter at give indrøm-
melser for adgangen af amerikansk kylling til det 
lokale marked.

Amerikanske fjerkræproducenter har truet med 
at blokere fornyelsen af loven i den amerikanske 
Kongres, hvis Sydafrika nægter at tillade nogle af 
deres produkter at komme ind på markedet.

Anti-dumping told vil fortsat være gældende på 
import af amerikansk udbenet kylling, men der var 
rammer til at lade en bestemt mængde kyllingelår 
komme ind i landet, sagde den adm. direktør for 
South African Poultry Association, Kevin Lovell, 
for nylig.

AGOA giver Sydafrika toldfri adgang til USA, 
og aftalen udløber den 30. september næste år. 
USAs præsident Barack Obama og den amerikanske 
administration støtter både udvidelsen af loven og 
Sydafrikas fortsatte deltagelse heri, men den ende-
lige beslutning er op til den amerikanske kongres.

Lovell sagde, at det spørgsmål, der skal forhand-
les med USA's fjerkræorganisationer om, var, hvilke 
mængder af amerikansk kylling skulle kunne eks-
porteres til Sydafrika uden antidumpingtold. "Hidtil 
er forhandlingerne går godt. Vi forsøger at finde 
kompromiser. Jeg er temmelig fortrøstningsfuld i 
forhold til at finde en løsning."

Enhver beslutning vil skulle gå igennem de admi-
nistrative processer, som Lovell håbede ville være 
afsluttet, før fornyelsen af AGOA kom for kongres-
sen.

”Alle indrømmelser, vi kan give, vil være afhæn-
gig af, at AGOA bliver fornyet. Hvis fornyelsen 
mislykkes, vil indrømmelserne bortfalde."
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