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Ægproduktionen i Frankrig 
kan falde lidt i 2015

I tredje kvartal af 2014 blev der ifølge det franske 
landbrugsministerium (Agreste) produceret 3,9 mia. 
æg. Således var produktionen i en stabil fase fra 
slutningen af 2013 til midten af 2014 med en lille 
faldende tendens. 

I begyndelsen af 2015 forudser Agreste et yder-
ligere fald i produktionen. Ifølge dette skøn vil pro-
duktionen være 8 % lavere i januar 2015 i forhold til 
januar 2014, og produktion vil falde til niveauet fra 
begyndelsen af 2013.

Store ændringer i produktionen i de sidste 5 år
I de sidste fem år er der sket betydelige ændringer i 
produktionen. Fra begyndelsen af 2011 faldt produk-
tionen som følge af de nødvendige omlægninger af 
produktionen til berigede bure til 2,86 mia. æg i før-
ste kvartal af 2012. Det svarer til et fald på omkring 
19 % i forhold til samme kvartal i 2011. Kun i første 
kvartal af 2013, hvor produktionen var på 3,62 mia. 
æg, nåede man op på niveauet fra 2010.

Indsætninger af hønniker
Denne stabilisering blev også observe-
ret i indsætningerne af hønniker. Der 
blev i 2012 indsat omkring 49,2 mio. 
hønniker, hvilket vart ca. 28 % flere 
end i 2011. Antallet af indsætninger 
voksede i 2013 kun med omkring 6 
%. For 2014 foreligger der nu tal for 
indsætninger til og med udgangen af 
september, og de viser, at stigningen 
er reduceret, og i august faldt antallet 
af indsatte hønniker i forhold til året 
før. Fra september 2013 til september 
2014 faldt antallet af indsatte hønniker 
med 3,3 %.
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Walmart vil øge sikkerheden ved fjerkrækød
Leverandører af fjerkrækød til butikkerne i super-
markedskæderne Walmart og Sams Club har fået 
ny vejledning om sikkerheden ved fjerkrækød fra 
selskabet. Walmart har offentliggjort de nye vejled-
ninger, der kræver, at leverandørerne af fjerkrækød 
lever op til forebyggelse-baseret certificering efter 
en af Global Food Safety Initiative's anerkendte 
standarder. Walmart sagde, at leverandørerne af 
fjerkrækød skal gennemføre en "holistisk kontrol" 
fra jord til bord; kontrollerne skal reducere poten-
tielle forureningsniveauer markant, også i kyllin-
geparteringer. Leverandørerne skal også gennemgå 
specialiseret test for at validere effektiviteten af 
de foranstaltninger, som de har gennemført. Alle 
leverandørerne af fjerkrækød skal være i overens-

stemmelse krav inden juni 2016. "Hos Walmart og 
Sams Club er vi forpligtet til at give vore kunder 
sikre, kvalitetsfødevarer" siger Frank Yiannas, vice-
præsident for fødevaresikkerhed. "Som led i vores 
løbende forbedringsproces, bestemte vi, det var vig-
tigt at kræve yderligere tiltag af beskyttelse til vores 
kunder." Walmart sagde, at mange interessenter, 
herunder forbrugergrupper, lovgivere, akademikere, 
leverandørerne af fjerkrækød og brancheorganisatio-
ner har gennemgået de nye protokoller. Derudover 
har Centers for Disease Control og Forebyggelse 
(CDC) samarbejdet med Walmart om de nyeinitiati-
ver for at fremme fødevaresikkerheden og mindske 
fødevarebårne sygdomme hos forbrugerne.
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Figur 1: Konsumægsproduktionen i Frankrig



25

USDA bekræfter fundet af vilde fugle smittet med 
H5 virus i Washington State
USDA bekræftede den 17. december fundet af høj-
patogen H5 fugleinfluenza i vilde fugle i Whatcom 
County, Washington.

"Ingen virus er fundet i kommercielt fjerkræ 
noget sted i USA og ingen humane tilfælde med 
disse vira er fundet i USA, Canada eller internatio-
nalt" sagde USDA i en pressemeddelelse. "Der er 
ikke umiddelbart problemer for folkesundheden med 
disse fugleinfluenza-vira."

To forskellige stammer blev identificeret: H5N2 
i spidsand (Anas acuta), og H5N8 i jagtfalke (Falco 
rusticolus) holdt i fangenskab, der blev fodret dræbte 
vilde fugle. USDA sagde, at de kunne identificere til-
stedeværelsen af den højpatogene virus på grund af 
øget overvågning i lyset af H5N8 udbrudene i kom-
mercielle fjerkræbesætninger i British Columbia, 
Canada.

"Efter de eksisterende beredskabsplaner for fug-
leinfluenza samarbejder USDA med US Department 
of the Interior og US Department of Health and 

Human Services samt statslige partnere om yderli-
gere overvågning og test af både kommercielle og 
vilde fugle i nærheden" sagde USDA.

USDA bemærkede, at vilde fugle kan være bære-
re af højpatogene fugleinfluenza-vira, uden fuglene 
optræder syge. USDA rådgiver enkeltpersoner om 
at undgå kontakt med syge eller døde fjerkræ eller 
vilde dyr. Hvis der opstår kontakt, bør den enkelte 
vaske hænder med sæbe og vand og skifte tøj, før de 
har kontakt med sundt tamfjerkræ og fugle.

"HPAI ville få betydelige økonomiske konse-
kvenser, hvis det påvises i amerikansk tamfjerkræ. 
Kommercielle fjerkræproducenter følger strenge 
biosikkerhedspraksis og opdrætter deres fugle i 
meget kontrollerede miljøer" siger USDA. "Føderale 
embedsmænd understreger, at alle fugleejere, hvad 
enten de er kommercielle producenter eller hob-
byentusiaster, bør fortsætte med at praktisere god 
biosikkerhed."
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Stigende antal æglæggende høner 
i Holland
Ifølge Eurostat fra januar til september 2014 udklæk-
ket 32,15 mio. hønekyllinger i Holland, hvilket var 

4,4 % mere end i de første tre kvartaler af 2013. 
Holland eksporterede i perioden færre kyllinger end 

2013, så der blev indsat 28,37 mio. kyl-
linger, hvilket var 10,2 % højere end i 
2013, men data for eksporten er endnu 
ikke endelige, så sene indberetninger 
kan reducere indsætningerne.

På grundlag af de foreliggende data 
er det beregnet, at Holland i gennemsnit 
havde 36,5 mio. æglæggende høner i 
2014, hvilket ville være 1,0 % mere end 
i 2012. 

I de første to måneder af 2015 synes 
der at være opstaldet 5 % flere høner end 
i 2014, men det er stadig uvist, hvor-
dan restriktionerne i forbindelse med 
udbruddene af fugleinfluenza vil påvirke 
tallene.
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Potentielt antal æglæggende høner i Holland.
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EU forudser yderligere vækst i produktionen
af fjerkrækød og æg
Fjerkrækød er den eneste kødart, hvor pro-
duktionen og forbruget i EU forventes at stige 
betydeligt i de kommende ti år, skriver Europa-
Kommissionen i deres rapport ’Prospects for EU 
agricultural markets and income 2014-2024’.

EU’s kødproduktion forventes at stige til 44,9 mio. 
tons, primært drevet af fortsat vækst i produktio-
nen af fjerkrækød. I de senere år har produktionen 
af fjerkrækød udfyldt hullet efter den reducerede 
produktion af okse og svinekød. På trods af en bed-
ring projiceret på kort sigt forventes produktionen 
af oksekød til at vende tilbage til den nuværende 
faldende tendens i de følgende år, mens produktion 
af svinekød vil forblive relativt stabil. Kun pro-
duktionen af fjerkrækød forventes at fortsætte den 
konstante vækst.

Højere befolkningstal og en stærk økonomisk 
vækst i udviklingslandene, om end langsommere 
end i det foregående årti, ventes at understøtte højere 
efterspørgsel kød og at bidrage til vækst i eksporten 
af kød fra EU.

Figur 1: Kødproduktionen i EU (mio. tons)

Fjerkrækød er den eneste kødart, hvor produktio-
nen og forbruget forventes at stige betydeligt i den 
kommende periode (hver med 7 % hver fra 2014 til 
2024). Støttet af vedvarende globale efterspørgsel 
vil EU bevare sin markedsandel på eksportmarke-
derne, hvor EU tegner sig for 10 % af den globale 
handel.

Fjerkrækød i stand til at kompensere for lavere 
produktion af okse- og svinekød
Fjerkrækød har øjeblikket flere komparative fordele 
i forhold til andre former for kød, f.eks. overkomme-

lige priser, convenience, ingen religiøse forbehold, 
lavere produktionsomkostninger, kort produktions-
tid, sundt image, begrænsede drivhusgasemissioner 
og mindre investeret kapital. Som et resultat har 
produktionen og forbruget været støt stigende i 
mange år.

Takket være lavere foderpriser, har fjerkrækød 
været i stand til at kompensere for den lavere 
produktion af okse- og svinekød i de seneste år. 
Stigningen har primært været koncentreret i en 
række medlemsstater, der er store producenter - 
Tyskland, Spanien, Holland og Polen (som tilsam-
men tegnede sig for 44 % af EU samlede produktion 
i 2013). Ikke desto mindre forventes udbruddene af 
fugleinfluenza i november 2014 på gårde i Tyskland, 
Holland og Storbritannien (Yorkshire) ikke at få 
væsentlig indvirkning på den samlede produktion i 
2014, som forventes at nå op på omkring 13 mio. 
tons, fordi forebyggende foranstaltninger straks blev 
sat i værk.

Efter ekstraordinære eksportresultater i 2012 og 
på trods af fuldstændig fjernelse af eksportrestitu-
tioner i 2013, der primært påvirker de virksomheder, 
der leverer Saudi-Arabien, forventes eksporten fra 
EU kun at falde med omkring 1 % i 2014.

Det russiske importforbud har ikke en væsentlig 
virkning på eksporten af fjerkrækød, fordi den rus-
siske efterspørgsel allerede var aftagende.

EU-markedet vil sandsynligvis være i stand til at 
afsætte de overskydende mængder til andre destina-
tioner, primært til lande i Mellemøsten og Afrika, og 
her især Sydafrika.

Importen til EU faldt også både i 2013 og 2014. 
Politiske spændinger i Thailand og landets omlæg-
ning til geografisk tættere markeder har ført til lavere 
eksport til EU, mens Brasilien, der nyder godt af det 
russiske forbud mod import fra EU og EU’s faldende 
eksport til Saudi-Arabien, i stigende grad leverede til 
disse to markeder på bekostning af EU.

Efter at have nået et rekordhøjt niveau i som-
meren 2013 har priserne på fjerkrækød været jævnt 
faldende. Højere indenlandske leverancer og lavere 
foderomkostninger forventes at føre til et yderligere 
fald i 2014 til et gennemsnit på 1.897 €(14.122 kr.) 
pr tons (5 % under 2013-niveauet).

Produktionen af fjerkrækød fortsætter med at 
vokse
Produktionen af fjerkrækød forventes at fortsætte 
med at vokse støt i periode 2014-2024, men væksten 
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vil sandsynligvis aftage til 0,7 % om året efter i gen-
nemsnit at have ligget på 1,7 % i løbet af de seneste 
ti år. Den stærkeste stigning i produktionen (på 1 % 
om året) forventes at ske i EU-N13 og skyldes i vid 
udstrækning vedvarende produktivitetsstigninger i 
Ungarn, Polen og Rumænien. De andre lande med 
stigende produktion er EU-15 medlemsstater (f.eks. 
Tyskland og Holland), hvor produktionen forven-
tes at stige med 0,5 % om året. Med forventede 
foderpriser på et vedvarende lavere niveau end i de 
seneste år i hele perioden vil stærk indenlandsk og 
global efterspørgsel tilsammen bidrage til den øgede 
produktion, og EU’s samlede produktion forventes 
at nå næsten 14 mio. tons i 2024.

EU fastholder sin position på verdensmarkedet
Som det er tilfældet for svinekød forventes den 
globale efterspørgsel efter import af fjerkrækødpro-
dukter at forblive stærk, men med en langsommere 
stigning (2,9 % om året over de næste ti år, sam-
menlignet med 6,4 % set over den seneste ti år), for 
at nå 16,2 mio. tons i 2024. Stærk efterspørgsel fra 

Mellemøsten (som i øjeblikket udgør 16 % af den 
globale efterspørgsel), Sydafrika (6 %), andre afri-
kanske lande (f.eks. Ghana og Benin) og Asien ser 
ud til at fortsætte i hele perioden.

På baggrund af ovenstående forventes EU posi-
tion som nettoeksportør at blive styrket yderligere, 
og nettoeksporten forventes at stige med i gennem-
snitligt over 50.000 tons om året indtil 2024. En 
vigtig del af handelen med fjerkrækød er, at EU 
eksporterer lavere kvalitet og billigere udskæringer 
(såsom ben og vinger) og importerer udskæringer 
med større værditilvækst (f.eks. kyllingebryster og 
kogte produkter).

Efterspørgslen fra markeder i Mellemøsten, Asien 
og Afrika kan øge eksporten fra EU med 2,2 % om 
året i perioden, så eksporten når næsten 1,6 mio. 
tons i 2024.

Ikke desto mindre er udviklingen i eksporten til 
Sydafrika usikker på grund af de tiltag mod anti-
dumping, som Sydafrika har indført på eksporten 
af kyllingekød fra tre EU-medlemsstater (Tyskland, 
Holland og Storbritannien). Under forudsætning af, 
at disse særlige toldsatser ophæves i 2015, kunne 
eksporten vende tilbage til det sædvanlige niveau. 
Selv om det antages, at det russiske importforbud 
vil være gældende i et år, vil Ruslands politiske mål-
sætning om selvforsyning medføre lavere import fra 
EU. Vedvarende efterspørgsel fra Saudi-Arabien for-
ventes dog at fortsætte i fremtiden, og det vil støtte 
en udvidelse af eksporten af fjerkrækød fra EU, på 
trods af fraværet af eksportrestitutioner. Desuden 
er udenlandske virksomheder begyndt at investere 
i europæiske virksomheder, der producerer og for-
arbejder fjerkrækød, for at være sikre på at kunne 
levere til deres kunder i EU.

Tidligere var importen af fjerkrækød tæt på 
niveauet for kvoterne. Situationen har ændret sig 

Tabel 1: Udviklingen i markedet for fjerkrækød i EU (mio. tons).

Figur 2: Udviklingen i markedet for fjerkrækød i EU (mio. tons).
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siden 2012, da nye kvoter blev vedtaget, selv om 
disse kvoter ikke blev helt fyldt på det tidspunkt.

Ikke desto mindre forventes importen at stige 
gradvist fra det lave niveau, som vi så i 2013-14, og 
komme op på kvoten (omkring 1 mio. tons) i 2017, 
støttet af øget produktion i to af EU’s vigtigste leve-
randører, Thailand og Brasilien (hvor produktionen 
forventes at stige med henholdsvis 30 % og 17 % 
mellem 2014 og 2024). På trods af omlægningen 
af eksport til geografisk tættere markeder som Laos 
og Japan forventes den thailandske eksport til EU at 
stige i løbet af perioden.

Desuden har Brasilien, som i øjeblikket leverer 
de russiske og saudiarabiske markeder, potentialet 
til at udfylde sin kvote til EU på 518.000 tons (i 
slagtet vægt).

Forbruget stiger stadig 
Takket være sin relative lave pris og sit sunde image 
vil fjerkrækød fortsat være den hurtigst voksende 
del af kødmarkedet i form af forbrug (ud af de fire 
hovedtyper af kød), med stigninger i både forbrugte 
mængder (med 0,6 % om året for at nå 22,8 kg per 
indbygger i 2024), og i markedsandel (stigende til 
32 % i 2024).

Efter en opbremsning på kort sigt, hvilket afspej-
ler lavere input priser (især foder), forventes priserne 
på fjerkrækød i EU fjerkrækød at stige støt i perio-
den frem til 2018 ligesom verdensmarkedspriserne, 
og fortsat stigen til omkring 2.030 € (ca. 15.100 
kr.) pr tons ved udgangen af perioden. Afhængigt 
af udviklingen i de makroøkonomiske forhold og 

i kornudbytter, kan priserne på fjerkrækød variere 
mellem 10 pct.-fraktilen (1.680 € (ca. 12.500 kr.) pr 
tons), og 90 pct.-fraktilen (2.510 € (ca. 18.700 kr.) 
pr tons) i perioden.

Figur 3. Forventede priser på og mulige veje for fjerkrækød (€ 
/ tons).

Det samlede kødforbrug i EU-N13 indhenter
langsomt kødforbruget i EU-15
Mens udsigterne til forbedret økonomisk vækst 
skulle give forbrugerne i EU højere disponible ind-
komst og give incitamenter til større forbrug af kød, 
afspejles dette ikke i fremskrivningerne. I tråd med 
udviklingen set over de sidste ti år forventes forbru-
get af kødprodukter ikke at stige i de kommende år 
som følge af den stigende betydning, som sociale 
hensyn (dyrevelfærd og miljøpåvirkning), sund-
hedsproblemer og en aldrende europæisk befolkning 
(der vil spise mindre kød per indbygger) har. Nogle 

Tabel 2: Markedet for kød i EU.



29

af disse faktorer favoriserer fjerkrækød i forhold til 
de andre kødarter, hvilket bidrager til, at forbrug 
fjerkrækød vil komme til at udgøre en større andel 
af det samlede forbrug af kød.

I 2012 og 2013 lavere produktion, højere kød-
priser, den igangværende økonomiske afmatning 
og den deraf følgende høje arbejdsløshed, især i de 
sydeuropæiske lande betød, at det samlede kødfor-
brug faldt med 1,5 % i løbet af de to år og nåede det 
laveste niveau i løbet af de seneste 11 år (64,4 kg per 
indbygger) i 2013, fordi forbrugere købte billigere 
kød og udskæringer.

Forbruget af kød forventes at stige igen mel-
lem 2014 og 2016, efterhånden som produktionen 
stiger, og den økonomiske situation forbedres, men 
denne tendens vil være kortvarig, og meget snart vil 
forbruget igen begynder at falde. Ved udgangen af 
perioden forventes forbruget per indbygger at være 
faldet til 65,1 kg, hvilket svarer til niveauet i 2012.

Figur 4: Et langsomt faldende forbrug af kød i EU.

Både produktionen og forbruget af æg stiger
Produktionen af æg i EU er hovedsageligt rettet mod 
hjemmemarkedet, og importen og eksporten har kun 

mindre betydning. I forbindelse med omlægningen 
til berigede bure faldt produktionen af æg i EU, men 
produktionen har siden rettet sig, og den forventes at 
stige jævnt gennem hele perioden. 

Produktionsstigningen forventes også at være en 
samme i både EU-N13 og EU-15.

Der vil dog fortsat være stor forskel på pro-
duktionsmetoderne i EU, for mens ægproduktion i 
bure vil være altdominerende i Syd- og Østeuropa, 
så vil skrabeæg dominere i Nordvesteuropa og i 
Storbritannien og Irland vil der være en næsten lige-
lig fordeling mellem bur- og frilandsproduktionen.

Produktion af økologiske æg har i dag kun en 
væsentlig betydning i Danmark, hvor den økolo-
giske produktion udgør ca. 20 % af produktionen, 
mens den i Tyskland og Østrig ligger på knapt 10 
% og langt lavere i de 
øvrige EU-lande.

Selv om en aldrende 
europæisk befolkning 
vil spise mindre kød 
per indbygger forven-
tes forbruget af æg 
at stige jævnt i hele 
perioden, fordi for-
brugerne blive mere 
opmærksomme på 
æg ernæringsmæs-
sige egenskaber, og 
fordi de har tillid til 
fødevaresikkerhe-
den.

Hele rapporten på 
72 sider kan fås 
ved henvendelse til 
sekretariatet.

Prospects for EU agricultural markets 
and income 2014-2024 / jnl

Tabel 3: Markedet for æg i EU.
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Teixobactin: Et nyt antibiotikum og en ny måde 
at finde mere
Siden mennesker begyndte at lave antibiotika til 
os selv i 1940’erne, har bakterier udviklet sig, så 
de er i stand til at modvirke vores indsats. De er 
nu at vinde. Der er stammer af gamle fjender, 
der kan modstå alt, hvad vi kan behandle med. I 
mellemtiden har vores arsenal ved at være brugt 
op. Før 1962 forskere udviklet mere end 20 nye 
klasser af antibiotika. Siden da har de lavet to 
men flere er forhåbentlig på vej. 

Et hold af forskere ledet af 
Kim Lewis fra Northeastern 
University har identificeret et 
nyt antibiotikum kaldet teixo-
bactin, som dræber nogle for-
mer for bakterier ved at for-
hindre dem i at bygge deres 
ydre kappe. De brugte det til 
vellykket behandling af antibio-
tikaresistente infektioner i mus. Og endnu vigtigere, 

da de bevidst forsøgte at udvikle bakteriestammer, 
der var resistente mod lægemidlet, mislykkedes 
det. Teixobactin synes modstandsdygtigt over for 
resistens.

Bakterier vil med tiden udvikle metoder, der gør 
dem resistente overfor teixobactin, men forsker-

Figur 1 - Klasser af antibiotika og hvornår de blev opdaget.

Kim Lewis
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holdet er optimistiske og tro, at det vil tage årtier 
snarere end år, før det sker.
 
iChip
Teixobactin er ikke engang den mest lovende del af 
historien. Det er derimod iChip-værktøjet, som for-
skerne bruges til at opdage forbindelsen. Teixobactin 
er en antibiotikummet; iChip er metoden, som 
garanterer, at vi finder flere antibiotika, og det vi har 
hårdt brug for.

Bakterier har kæmpet mod hinanden i milliarder 
af år, før vi ankom, så mikroorganismer i miljøet er 
en rig kilde til potentielle nye antibiotika. Problemet 
er, at 99 % af dem ikke vil vokse under laboratorie 
betingelser. Så hvorfor ikke bringe miljøet i labora-
toriet?

Det er, hvad det iChip gør. Det er bare en plade 
med flere huller i. Forskerne fyldte hullerne ved at 
indsamle jord, ryste den i vand for at frigive mikroor-
ganismerne, fortynde prøven meget, blande det med 
flydende agar, og hælde agar i iChip. Fortyndingen 
sikrer, at hvert hul, der nu er lukket med en skive af 
solid agar, kun indeholder en bakteriecelle. Derefter 
dækkede de pladen med permeable membraner og 
sænkede hele pladen ned i en beholder med den 
oprindelige jord. Mikroorganismerne er begrænset 
til agaren, men de kan stadig opsuge næringsstoffer, 
vækstfaktorer og alt andet, de har brug for fra deres 
naturlige miljø, og så vokser de mikroorganismer, 
man ikke tidligere kunne få ti lat vokse uner labora-
torieforhold. ”Vi har adgang til ting, der ikke er set 
før” siger Lewis.

”Metoden, der har poten-
tiale til at være virkelig bane-
brydende, giver os adgang til 
en langt større mangfoldighed 
af miljømæssige bakterier end 
tidligere” siger Gautam Dantas 
fra Washington University i St. 
Louis.

Teixobactin
Blandt disse nye mikrober har forskerne fundet én 
art, der dræber stafylokokbakterier effektivt. Det 
tilhører en helt ny slægt og er del af en gruppe, 
der ikke er kendt for at producere antibiotika. De 
kaldte bakterien Eleftheria terrae. Det producerede 
en forbindelse – teixobactin, som kunne dræbe vig-
tige patogener som bakterierne bag miltbrand og 
tuberkulose, og Clostridium difficile (som forårsager 
alvorlig diarré). Holdet udsatte nogle af disse pato-
gener for lave niveauer af teixobactin i flere uger, for 
at se om resistente stammer ville udvikle sig, men 
det skete ikke.

”Jeg tænkte: Så for Søren, vi har fundet et nyt 
vaskemiddel” siger Lewis. 

For hvis du ser en total mangel på resistens, så 

betyder det normalt, at du har opdaget en forbindel-
se, der er så giftigt, at det aldrig kommer til at blive 
brugt i et rigtigt menneske. Men da hans hold prøve-
de lægemidlet på pattedyrceller, var det ikke toksisk 
overhovedet. Det syntes sikkert, stabilt i blod, og i 
stand til at beskytte mus fra dødelige doser af MRSA 
(Methicillin Resistent Staphylococcus aureus). 

Virker mod gram-positive bakterier
Teixobactin havde fremragende aktivitet mod gram-
positive patogener, herunder resistente stammer 
(tabel 1).

Styrke mod de fleste arter, herunder enterococcer, 
der er vanskelige at behandle, var under 1µg/ml.  
Teixobactin var usædvanligt aktiv mod Clostridium 
difficile og Bacillus anthracis (minimal hæmmende 
koncentration (MIC) på henoldsvis 5 og 20 ng/ml). 
Teixobactin havde fremragende baktericid aktivitet 
mod S. aureus og var bedre end vancomycin til 
at bekæmpe disse bakteriepopulationer i den sene 
eksponentielle fase, og teixobactin havde baktericid 
aktivitet mod S. aureus (VISA) med intermediær 
resistens. 

Teixobactin var ineffektivt mod de fleste gram-
negative bakterier, men udviste god aktivitet mod 
en stamme af E. coli asmBl med en defekt yder 
membran (tabel 1).

Tabel 1: Aktiviteten af teixobactin mod patogene mikororga-
nismer.

Virkemåde
Losee Ling fra NovoBiotic 
Pharmaceuticals og Tanja 
Schneider fra Universität Bonn 
viste, at teixobactin virker ved at 
binde to molekyler, Lipid II, som 
bakterier har brug for til at danne 
de tykke cellevægge omkring 
deres celler, og Lipid III, der hin-
drer deres eksisterende vægge 

Gautam Dantas

Losee Ling
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fra at bryde ned. Når teixobactin 
er til stede, begynder bakterier-
nes cellevægge at smuldre, og de 
bliver ikke genopbygget.

Lægemidlet klæber også til 
dele af både Lipid II og Lipid 
III, der er konstant over forskel-
lige arter af bakterier. Det er 
sandsynligt, at disse dele ikke 
kan ændres, uden katastrofale følger, hvilket gør det 
sværere for bakterier at undgå teixobactins dobbelte 
angreb. Dette kan forklare, hvorfor det er så svært at 
udvikle resistens over for lægemidlet.

Dette virker ikke på alle bakterier. Mange af 
dem, som E. coli, Salmonella, og Helicobacter, 
har en anden membran omkring deres cellevægge, 
der kan afbøje teixobactin. Det samme gør E. ter-
rae, som producerede stoffet i første omgang. Det 
er faktisk en god ting. Lewis siger, at mange af de 
resistente mutationer, der er resistente overfor anti-
biotika, stammer mikroorganismer, der producerer 
disse stoffer, for de må jo beskytte sig selv. Men 
da E. terrae er uigennemtrængelig for teixobactin, 
behøver det ikke sådanne mutationer. Det har ingen 
resistensgener, som andre bakterier kan låne. ”Det 
begynder at se ud som et idiotsikkert tilfælde af 
ingen resistens” siger han.

Det eksisterende antibiotikum vancomycin fun-
gerer også ved at binde sig til Lipid II, om end en 
anden del af molekylet, som ændrer sig mere fra 
en mikroorganisme til den næste. Det tog 30 år for 
bakterier til at resistens mod vancomycin, og Lewis 
håber, at det vil tage endnu lægere tid at udvikle 
resistens mod teixobactin.

Nye antibiotika
”Vi har hele tiden behov for nye antibiotika med nye 
virkningsmekanismer, især dem, adskiller sig fra 
kendte resistensmekanismer” siger Karen Bush fra 
Indiana University. Teixobactin er netop det, men 
Bush er skeptisk over for, at det er som resistens-

resistent, som det umiddelbart 
ser ud. ”Andre midler er ble-
vet undersøgt på samme måde, 
som beskrevet i papiret. Selv 
om disse lægemidler ikke havde 
nogen påviselig resistens under 
det sæt betingelser, resulterede 
strengere resistensundersøgelser 
i påvisning af resistente stam-
mer” siger hun.
Laura Piddock, mikrobiolog ved 
University of Birmingham og 
leder af Antibiotic Action, til-
føjer, at andre jordbakterier kan 
have resistens mod teixobactin. 
”For at være sikker på, at resi-
stens over for dette nye antibio-
tikum er usandsynlig i kliniske 
omgivelser, bør bakterier isoleret 
fra det samme miljø screenes for gener, der giver 
teixobactin-resistens” siger hun i en e-mail.
I mellemtiden laver Lewis’ hold flere test med tei-
xobactin på andre dyr, med henblik på senere at få 
FDA-godkendelse. De forsøger også at modificere 
stoffet og gøre det mere opløseligt, hvilket vil give 
dem mulighed for at give folk højere doser. Og 
selvfølgelig vil han fortsætte med at bruge iChip at 
identificere endnu flere potentielle lægemidler, for 
han er ikke i tvivl om, at man med den nye metode 
vil vende tilbage til tiden, hvor nye klasser af anti-
biotika blev fundet med jævne mellemrum.

Nature / National Geographic / 
compoundchem.com / jnl

Hele originalartiklen kan læses på:
http://www.nature.com/articles/nature14098.
epdf?referrer_access_token=c7xdYwkeE1IUkkwW
qKsdMNRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0PvwA6rMMnyc
nymQk5ZOpb5ktLjj6cTh7j_4Otw8h3aTO7qnBP9b
Vzn3ohneXQ_IAT4YVscs8E7PApxChADQYA- 

Tanja Schneider Karen Bush

Laura Piddock

Britiske Bernard Matthews vil ansætte 
90 medarbejdere for at øge salget
Kalkunproducen Bernard Matthews har sagt, at de 
vil øge produktionen på deres Great Witchingham 
farm, og de vil skabe 90 faste arbejdspladser, på 
grund af stigen salg udenfor den normale sæson.

Bernard Matthews har 1.850 medarbejdere i 
Norfolk og Suffolk, hvilket gør selskabet til en af 
regionens største arbejdsgivere.

Det har stået over for udfordringer i form af hårde 
forretningsbetingelser og ny ledelse i de seneste par 
år.

Rob Burnett, adm. direktør for firmaet, sagde, 
at det har været et primært fokusområde at skabe 
et bedre salg hele året, i stedet for kun at satse på 
julemarkedet.

En del af dette var en kampagne med daglige 
tilbud, som startede i august 2013.

Burnett, der blev adm. direktør i april 2014, tilfø-
jede, at den strategi var begyndt at bære frugt. "Vi vil 
effektivt og rentabelt udnytte kapaciteten på vores 
fantastiske Witchingham farm."

Farmers Weekly / jnl
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Japan er storproducent af æg 
og har et højt forbrug pr indbygger

Produktion
Produktionen af skalæg i Japan voksede i henhold til 
IEC (International Egg Kommissionen) fra 2012 til 
2013 med 0,6 % til 2,52 mio. tons. Dermed er Japan 
med 4 % af verdens samlede ægproduktion en af de 
største ægproducenter. I de seneste år, har den japan-
ske ægproduktion ligget meget stabilt, og i 2013 var 
der opstaldet 133,1 mio. æglæggere i Japan.

Heraf var 95,8 % af hønerne i bure, 3,5 % skrab 
og 0, 7 % frilands.

Lidt over halvdelen af forbruget er skalæg
Japan nåede en selvforsyningsgrad på 96 % i 2013. 
Der er derfor fortsat en vis efterspørgsel efter import 
for at dække det store forbrug per indbygger. Den 
steg igen i 2013 med et æg til 329 æg om året. Kun 
i Malaysia (331 æg) og i Mexico (347 æg) lå forbru-
get pr indbygger højere i 2013. Lidt over halvdelen 
af forbruget i Japan er skalæg, mens der omregnet 
til skalæg forbruges 163 æg om året i ægprodukter.

Import af æg vigtigt
Udenrigshandelen med skalæg er uden betydning for 
det japanske marked, og eksporten af ægprodukter er 
meget begrænset.

Traditionelt har Japan et behov for import af 
æggehvider, som anvendes til produktion af surimi 
eller kunstige rejer. I 2013 faldt importen af æg lidt. 
Import af flydende ægprodukter faldt med 15,8 % til 
8.595 tons og importen af hele tørrede ægprodukter 
faldt med 9,3 % til 17.155 tons.

Særligt vigtig er importen fra USA. De tilgæn-
gelige varer er blevet dyrere i 2014, fordi der på det 

amerikanske marked har været mangel på æggehvi-
der. Baggrunden er, at ægholdige produkter i USA 
er ved at blive overset af forbrugerne, så der er en 
ubalance i udbuddet af blommer og æggehvide.

DGS / jnl
Et udvalg af surimi.

Produktionen af æg i Japan og forbruget pr. indbygger.
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Dommer afviser Californiens forbud mod foie gras 
En dommer i US District Court fandt, at Californiens 
forbud mod foie gras var forfatningsstridig, og der-
med slutter statens toårige forbud mod denne deli-
katesse.

Californiens lovgivere vedtog forbuddet i 2004, 
men loven trådte ikke i kraft før i 2012. Den 6. 
januar gav dommer Stephen Wilson fra US District 
Court medhold til de pro-foie gras grupper, der frem-
førte, at denne lovgivning var vag og i strid med de 
føderale handelslove.

Foie gras har været en kilde til uenighed, fordi 
den er fremstillet ved tvangsfodring af gæs og ænder 
for at skabe en fedtlever. Dyrevelfærdsgrupper kal-
der denne praksis umenneskelig.

"Californiens lovgivere gennemførte en seriøs 
debat om dyrevelfærd i 2004, og de vedtog en lov 
om at udfase den grusomme tvangsfodring af ænder 
og salget af foie gras, hvis det kommer fra denne 
inhumane proces" siger Wayne Pacelle, præsident 
for The Humane Society of the United States. "Staten 
har selvfølgelig ret til at forbyde salg af produkter 
produceret ved dyremishandling, og vi forventer at 
appelretten vil fastholde denne lov, som den gjorde 
ved forrige runde af retssager. Tvangsfodring er ikke 
en »ingrediens« i foie gras, for foie gras kan produ-
ceres uden at ty til sådanne grusomme metoder. Vi 
beder Californien Justitsminister om at appellere 
afgørelsen."

MeatPoultry.com / jnl

Rusland vil indlede import af fjerkrækød fra Iran
Rusland forventes at begynde at acceptere levering 
af fjerkrækød fra Iran, ligesom importen af frugt og 
grøntsager fra Iran forventes at stige betydeligt, siger 
handelsrepræsentant Andrew Lugansky, der er leder 
af det økonomiske og handelsmæssige kontor på den 
russiske ambassade i Iran.

Han siger, at Iran i de seneste år har gennemført 
et statsligt program til opførelse af nye fjerkræfarme, 
og at landet nu har fået tilstrækkelig kapacitet til at 
kunne begynde at eksportere.

Rusland udvider aktivt listen over importører af 
kød, herunder fjerkrækød, efter gennemførelsen af 
fødevareembargoen mod forsyninger fra USA, EU, 
Canada og en række andre lande.

For at erstatte de manglende forsyninger er 
Rusland allerede begyndt at importere fjerkrækød 
fra Kina. Tidligere hævdede handelsrepræsentanter 
fra Iran, at landet allerede i 2015 kan eksportere op 
til 100.000 tons fjerkrækød til markederne i nabo-
landene, og leverancerne til Rusland "ser meget 
attraktive ud".

World Poultry / jnl

Vanskeligt marked for det franske fjerkræslagteri 
LDC
LDC, det største fjerkræslagteri i Frankrig med Loué 
og Le Gaulois som sine vigtigste brands, oplever sta-
dig vanskelige markedsvilkår.

I løbet af de første 9 måneder af regnskabsåret 
2014/15 har selskabet haft en omsætning på 2.221,3 
mio. € (ca. 16,5 mia. kr.), som er mere eller mindre 
det samme som året før. Men i mængder har LDC 
solgt 1,4 % mere, hvilket siger noget om de foran-
staltninger, som de har taget for at støtte forbruget, 
siger virksomheden i en kvartalsopgørelse.

I løbet af de sidste 3 måneder af denne peri-
ode fra september til november steg koncernens 
omsætning med 0,8 % i euro og med 1,5 % i tons. 
Fjerkrædivisionen, som tegner sig for ca. 70 % af 
salget, klarede sig lidt bedre med en stigning på 1,6 
% i salget til 528,4 mio. € (ca. 3,93 mia. kr.).

LDC, der er noteret på børsen i Paris, fastholder 
sine mål for hele regnskabsåret med et forventet 
driftsresultat på 130 mio. € (ca. 966 mio. kr.) i for-
hold til de 122,2 mio. € (ca. 908 mio. kr.), der var 
resultatet sidste år. LDC har en række produktions-
anlæg i forskellige dele af Frankrig og i Polen og 
Spanien.

World Poultry / jnl

Agrifirm vil teste europæisk foder
til slagtekyllinger
Fodring af slagtekyllinger på de europæiske bedrifter 
med råvarer, der kun dyrkes i Europa, er et diskus-
sionsemne i visse europæiske lande f.eks. Holland og 
Tyskland. Det hollandske foderselskab Agrifirm vil se 
på konsekvenserne, når de leverer ’lokale europæiske 
foder’ til slagtekyllinger.

Europa er ikke selvforsynende med proteinholdige 
råvarer. Protein er for det meste importeret fra den 
sydlige halvkugle, suppleret med protein fra den 
nordlige halvkugle om sommeren. Nogle supermar-
kedskæder foretrækker tanken om kun at have lokalt 
dyrkede råvarer i europæisk dyrefoder. Også selv om 
det måske ikke vil være det rigtige valg, fordi det kan 
være dyrere og kan have en negativ indvirkning på 
produktiviteten.

Derfor har Agrifirm undersøgt dette nærmere 
på deres Laverdonk forskningsenhed i Heeswijk 
Dinther, Holland. Forsøget så på konsekvenserne 
af fodring af slagtekyllinger ved kun at bruge euro-
pæiske råvarer. I de ernæringsmæssige optimeringer 
viste det sig ikke at være muligt at opnå den opti-
male ernæringsmæssige sammensætning med det 
tilgængelige udvalg af råvarer. Ikke alle aminosyrer 
kan suppleres til det ønskede niveau. Det bedste 
alternativ blev derefter optimeret, og foderets virk-

KORT NYT FRA UDLANDET
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ninger blev undersøgt på vækst og produktion af 
slagtekyllinger. I forsøget viste resultatet (kyllingens 
slagteværdi minus prisen på daggammel kylling og 
foderomkostninger) sig at være omkring 30 % lavere, 
en reduktion på 0,22 € (ca. 1,64 kr.). "Yderligere 
optimering vil kunne reducere effekten, men effekten 
af foderforbrug og -produktion ville alligevel være 
meget betydelig" forklarede Albert van der Belt, leder 
af Agrifirm Innovation Centre. Tilgængeligheden af 
råvarer er faktisk et kompliceret spørgsmål. Peter 
Boudeling, direktør for indkøb, produktion og logi-
stik hos Agrifirm Feed siger: "Råvarer er faktisk til 
rådighed til små produkter, men for når vi taler om 
betydeligt mængder større, så er der brug for afgrøder 
med større proteinindhold."

Ved at foretage tests og stimulere forskning i 
mulighederne for proteinafgrøder i Europa, ønsker 
Agrifirm at blive sparringspartner for supermarked-
skæderne. De søger efter modeller til at tage skridt 
til at opskalere brugen af europæiske råvarer. Ruud 
Tijssens, direktør for Corporate Affairs hos Agrifirm, 
siger: "Intet er umuligt, men det er helt klart, at det vil 
være en stor udfordring at udvikle så solide og sikre 
modeller for indtjeningsmulighederne, at det gør det 
attraktivt for branchen og for vores producenter at 
tage disse skridt. "

AllAboutFeed.com / jnl

Ukraine forventer vækst i efterspørgslen
efter fjerkrækød
Stigningen i priserne for alle typer af kød har betydet, 
at de ukrainske forbrugere opgiver køb af okse- og 
svinekød og øger forbruget af fjerkrækød, siger mar-
kedskendere.

Ifølge fjerkræproducenterne i Ukraine ligger for-
bruget af kyllingekød i øjeblikket på 50 % af det sam-
lede forbrug af kødprodukter, mens det i 2013 var 40 
%. Det menes, at dette tal i 2015 vil stige yderligere.

Ifølge officielle oplysninger, steg priserne på svi-
nekød i Ukraine sidste år med 58 % til 27 UAH (ca. 
10,80 kr.) per kg, prisen på oksekød steg med 20 %, 
til 55-60 UAH (ca. 22-24 kr.) pr kg, mens prisen på 
fjerkrækød steg med 43 %, til 23 UAH (ca. 9,20 kr.) 
per kg.

Markedskendere er generelt ikke i tvivl om, at 
prisen på kød i landet vil stige yderligere.

"I fjerde kvartal blev der allerede anvendt korn af 
den nye høst til foderproduktion, og produktionsom-
kostningerne er højere på grund af de øgede omkost-
ninger til ressourcer" siger Anastasia Sobotyuk, 
en talsmand for landets førende fjerkræ producent 
MHP. Ifølge skøn fra Ukraines landbrugsministerium 
var udgifterne til forårets såning og høsten i 2014 
omkring 30 % højere end i 2013.

Samtidig siger Alexandr Bakumenko, formand for 
fjerkræproducenterne i Ukraine, at yderligere pris-

stigninger kan føre til stagnation på markedet. "Kødet 
er steget i pris, men folk har ingen penge. Hvis fjer-
krækød fortsætter med at stige i pris, vil forbrugerne 
bare stoppe med at købe".

World Poultry / jnl

Taiwan frygter mangel på fjerkrækød efter udbrud 
af fugleinfluenza
Udbrud af fugleinfluenza på flere steder over hele 
Taiwan kan forårsage en mangel på fjerkrækødproduk-
ter og prisudsving på markedet, frygter eksperter.
Wang Chien-pei, generalsekretær i Taiwan Poultry 
Association, siger, at spredningen af virus kan gøre det 
svært at imødekomme efterspørgslen for fjerkrækød 
forud for den forestående Spring Festival.

"Vi har som regel brug for 2 mio. fjerkræ for 
at imødekomme kundernes efterspørgsel til Spring 
Festival. Men vores undersøgelse viser, at der kun er 
1,5 millioner nu."

Manglen kan føre til prisstigninger, men bekym-
ring over risikoen for infektion med fugleinfluenza 
kan trække prisen ned igen. Lokale kontrolmyndig-
heder har nylig testet fjerkræ fra 24 farme over hele 
Taiwan efter mistanke om 2 stammer af fugleinflu-
enza blev rapporteret. H5N8 fugleinfluenza virus 
blev fundet i Chiayi County og H5N2-virus er blevet 
rapporteret i Pingtung County, og det påvirkede 
120.000 fugle.

Unormal dødelighed på 4 gåsefarme i Yun-Lin 
County og akut æg drop syndrom i en besætning med 
æglæggende ænder i Ping-Tung County blev anmeldt 
begyndelsen af januar 2015 ifølge en rapport sendt 
til OIE. Lokale myndigheder besøgte disse farme 
for at gennemføre begrænsninger for flytning og 
foretage kliniske undersøgelser, og derefter blev der 
sendt døde gæs og ænder til National Laboratory til 
undersøgelser, hvor tilstedeværelsen af en højpatogen 
fugleinfluenza-stamme blev bekræftet.

Det er værd at bemærke, at H og N-generne af 
disse isolater er forskellige fra de H5N2 stammer, 
som tidligere er blevet isoleret i Taiwan. Homologien 
af H5 mellem isolaterne fra disse inficerede gårde 
og Sydkorea 2014 H5N8-stammen er tæt på 99 %. 
Denne H5N2 stamme er naturligvis ny til Taiwan og 
alle de gæs og ænder på den inficerede farme vil blive 
slået ned.

Grundig rengøring og desinfektion vil blive gen-
nemført efter nedslagtningen. Omkringliggende fjer-
kræbedrifter inden for en radius på 3 km er under 
skærpet overvågning i 3 måneder.

I mellemtiden har Hongkongs Center for 
Fødevaresikkerhed forbudt al import af æg fra Taiwan 
med øjeblikkelig virkning på grund af udbruddene. 
Omkring 6 mio. æg fra fjerkræ blev importeret til 
Hongkong fra Taiwan fra januar og november sidste 
år.

World Poultry / jnl
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Der produceres mere fjerkrækød
i Tyskland end nogensinde

Total produktion
Den totale produktion af fjerkrækød forventes i 2014 
at nå 1,76 mio. tons. Aldrig før er der blevet produ-
ceret så meget fjerkrækød i Tyskland.

Mange af dyrene produceres i Tyskland, men bli-
ver eksporteret til slagtning til nabolandene.

Især hollandske slagterier har gavn af slagtekyl-
linger produceret i Tyskland. Derfor er den tyske 
slagtning af fjerkræ er et godt stykke under den loka-
le produktion. I 2014 bliver der sandsynligvis slagtet 
1,524 mio. tons, og det er lidt mindre end der forbru-
ges i Tyskland. MEG’s (Marktinfo Eier & Geflügel) 
prognoser viser et forbrug på1,562 mio. tons i 2014. 
Det beregnede forbrug per indbygger ligger stabilt 
på 19,4 kg. Selvforsyningsgraden beregnes ud fra 
den mængde, der er produceret, og ikke den slagtede 
mængde, og dermed er selvforsyningsgraden på 113 
% væsentligt over 100 %.

Figur 1: Produceret og slagtet mængde fjerkrækød samt forbrug 
pr indbygger i Tyskland.

Tabel 1: Forsyningsbalancen for fjerkrækød i Tyskland.

Vækst i markedet for kyllingekød
Stigningen i produktionen kommer fra kyllinger. Der 
stiger de slagtede mængder med 7 %, mens produk-
tionen stiger med 5 %. For hele 2014 anslår MEG, 

at de slagtede mængder når op på 979.000 tons.  
I visse regioner forhindrede de restriktive betingel-
ser for bygningen af nye stalde en stærkere stigning 
i produktionen af slagtekyllinger. 

For første gang har de slagtede mængder af kyl-
lingekød overskredet forbruget i Tyskland.

Ifølge de tilgængelige statistikker hidtil i 2014 
var der væsentlige forskydninger i udenrigshandelen 
med kyllinge- og hønsekød.

Importen af kyllingekød er lidt lavere end sidste 
år, mens eksporten steg betydeligt. Derfor er det 
samlede forbrug svinget lidt, trods øget produktion. 
Ifølge de foreløbige beregninger fra MEG ligger 
forbruget per indbygger på 12,2 kg, hvilket er 100 
g mindre end 2013. Faldet skyldes hovedsageligt et 
mindre forbrug af suppehøns, mens forbruget af kyl-
ling har været ret stabilt.

Figur 2: Det tyske marked for kyllingekød.

Figur 3: Det tyske marked for kalkunkød. ➝
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Moderat vækst i markedet for kalkunkød
De slagtede mængde af kalkunkød steg i de første ni 
måneder af 2014 med næsten 2 %. MEG mener der-
for, at der vil blive slagtet 465.000 tons u hele 2014.
For bedre at udnytte kapaciteten på de tyske slagtere, 
er virksomheder afhængige af, at der produceres kal-
kuner i nabolandene, især Holland og Polen. 

Ifølge de foreløbige data var udenrigshandelen 
med kalkunkød genstand for store variationer.

Fra de tilgængelige data er beregnet en stigning 
i forbruget på 2 %. Dette resulterer i en stigning i 
forbruget per indbygger på 100 g til 5,8 kg. Faldet i 
forbruget kalkunkød synes at have stoppet.

DGS / jnl

Rabobank: "Fugleinfluenza vil ændre 
markedssituationen i 2015"
Globale spørgsmål såsom fugleinfluenza og han-
delsmæssige restriktioner forbliver i horisonten for 
2015, og de vil have en stor indvirkning på den glo-
bale handel med fjerkrækød. Det er konklusionen på 
Rabobanks kvartalsrapport om fjerkræ.

Regioner, som rammes af udbrud af fugleinflu-
enza, f.eks. EU og Canada, vil lide under mistede 
eksportmarkeder, og dette vil påvirke de lokale 
priser. På trods af dette er udsigterne for 2015 for 
ikke-ramte områder som Brasilien og USA fortsat 
stærke. De kunne drage fordel af de igangværende 
gode markedsvilkår, såsom stærk efterspørgsel, lave 
omkostninger til foder og høje konkurrerende kød-
priser, og derfor vinde nogle eksportmarkedsandele 
fra EU og Canada, fastslår rapporten.

"Et centralt problem for de kommende måneder 
er spredningen af fugleinfluenza, som er blevet et 
globalt problem i de seneste måneder. Flere stam-
mer af fugleinfluenza er allerede endemiske i flere 
dele af Asien og Mexico, og sygdommen spreder sig 
i stigende grad globalt via vilde fugle" forklarede 
Rabobanks Nan-Dirk Mulder.

Fugleinfluenza-virus pres vil blive et globalt 
problem for industrien efter nye højpatogene fugle-
influenzaudbrud i EU, Canada, Indien og Egypten, 
der skal føjes til de eksisterende sager i Østasien 
og Mexico. Ramte regioner vil derfor fortsat lide 
økonomisk skade og midlertidig miste eksportmar-
keder med lavere lokale priser især på mørkt kød 
til følge. På længere sigt har branchen brug for at 
forberede sig på fortsat sygdomspres, især i tider 
med fugletræk. Dette vil kræve en højere grad af 
biosikkerhed og en opdatering af de eksisterende 
forretningsmodeller

Handelsrestriktioner, f.eks. Ruslands importfor-
bud mod fjerkrækød fra USA og EU, vil føre til 
løbende rekordhøje priser og avancer i Rusland. 
Udbruddene af fugleinfluenza i Nordvesteuropa har 
været en stor opvågnen for den russiske industri, 
fordi markedet har været meget påvirket af import-
restriktioner på daggamle kyllinger og rugeæg, som 
Rusland er afhængig af. 15 % af det samlede antal 

rugeæg er importeret hovedsageligt fra disse lande.
Selvom Rusland er nu igen åbner for import af 

rugeæg og daggamle kyllinger fra ikke-ramte områ-
der i disse lande, vil en fremtidig risiko for Rusland 
forsyning fortsat være til stede, og et udbrud i 
det nordvestlige Europa kan påvirke fremtidige 
markedsforhold betydeligt, især hvis dette sker i 
Holland. Det globale handelsmønster vil ændre sig 
betydeligt, og Brasilien er den store vinder, og lan-
det styrke sin eksportposition i Rusland og erobre 
eksportmarkedsandele fra USA og EU. Landet er 
relativt sikkert for udbrud af fugleinfluenza på grund 
af sin mere isolerede placering i forhold til fuglenes 
trækruter til og fra Asien.

World Poultry / jnl

Høj dosis bestråling af kyllingefileter
Forurening af fjerkrækødprodukter med fordærvel-
ses- eller sygdomsfremkaldende bakterier som følge 
af fejl i produktionsprocessen udgør et problem for 
hele kæden, herunder ready-to-eat kyllingeproduk-
ter. Gamma stråling er den mest effektive metode til 
sterilisering af fødevarer.

Nye undersøgelser med fokus på brugen af denne 
teknologi til udvikling af fødevarer til bestemte 
formål: fødevarer til brug i rumfart eller til ældre og 
immunsvækkede patienter.

Sædvanligvis anvendes 40 og 50 kilograY (kGy) 
af højdosis bestråling for at sikre sterilisering af 
strålingsresistente svampe og bakterier. Den største 
udfordring er Clostridium botulinum. Virkningen 
af høje doser bestråling på de fysiske, kemiske og 
bakteriologiske parametre af vakuumpakkede ready-
to-eat brystfileter fra slagtekyllinger efter 430 dages 
opbevaring ved stuetemperatur blev undersøgt. 

Ready-to-eat brystfileter fra slagtekyllinger blev 
grillet, og vakuumpakket (primær emballage). 
Gammastrålingen forårsagede små ændringer (p 
<0,05) i vand- og fedtindholdet uanset opbeva-
ringstemperatur. De anvendte konserveringsmetoder 
var effektive til at bevare antallet af mesofile mikro-
organismer under det målbare i hele opbevarings-
perioden.

World Poultry / jnl
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Kasakhstan forventer stor stigning
i fjerkræproduktionen
Ægproduktion Kasakhstan vil stige med 12,5 % til 
3,6 mia. stk. i 2015, mens fjerkrækødproduktionen vil 
stige med 30,8 % til 180.500 tons, siger prognosen fra 
Poultry Farmers Union of Kazakhstan (PFUK).

"Ifølge de foreløbige data fra fjerkræbedrifterne vil 
ægproduktion i 2014 beløbe sig til 3,2 mia. æg, mens 
produktionen af fjerkrækød vil nå 138.000 tons" siger 
rapporten fra PFUK, der blev offentliggjort den 12. 
januar.

Stigningen i produktionen vil gøre det muligt for 
landet at forbedre sin selvforsyningsgrad med æg og 
fjerkrækød. Rapporten siger, at selvforsyningsgraden 
i ægproduktion i dag ligger på 95 %, mens selvforsy-
ningsgraden på kylling stadig er lav.

"Hjemmemarkedsbehovet for fjerkrækød er på 
omkring 250-300.000 tons. Selvforsyningsgraden for 
fjerkrækød har hidtil ligget på omkring 50 %, og fjer-
krækød er den anden mest populære form for kød i 
landet efter oksekød" tilføjer rapporten.

Ruslan Sharipov, adm. direktør for PFUK, mener, 
at inden for de næste 3-4 år vil produktionen fuldt ud 
at dække behovene på hjemmemarkedet, fordi produk-
tionen forventes at blive fordoblet i forhold til 2014.

World Poultry / jnl

Prisen på udsætterhøner under pres
i Storbritannien
Værdien af udsætterhøner høne er faldet meget som 
følge af reaktionerne på udbruddet af højpatogen fug-
leinfluenza i november sidste år.

Slagterierne siger, at Benin, som de beskriver som 
"porten" til Vestafrika, er holdt op med at aftage bri-
tiske produkter siden H5N8 blev opdaget på en farm 
med æglæggende ænder i East Yorkshire.

Mens landet ikke har indført et officielt forbud mod 
britisk fjerkrækød, nægter de handlende stadig nægter 
at acceptere lår fra udsætterhøner, hvilket har blokeret 
adgangen til det vigtige nigerianske marked.

Mike Feeley fra Bradford-baserede HCF - et af 
Storbritanniens vigtigste slagterier for udsætterhøner 
fra æglægger- og forældredyrsbesætninger – sagde, 
at blokeringen skabte reelle problemer, og der er få 
alternative afsætningsmuligheder, så lårene er sat på 
frostlager.

"Lårene er ca. halvdelen af fuglen, så i stedet for at 
betale landmanden for dem, betaler vi nu rent faktisk 
frostlageret" sagde han. Resultatet er, at i stedet for at 
betale 30 p (ca. 2,85 kr.) en fugl er de nu kun i stand til 
at betale 10-15 p (ca. 0,95-1,40 kr.) for en fugl.

"Det er frustrerende, for der var bare tale om et iso-

leret udbrud af fugleinfluenza helt tilbage i november. 
Vi har ikke haft så mange udbrud, som de har haft i 
Holland og Tyskland, men vi bliver behandlet ens."

Omead Serati fra Noble Foods - som har 
Storbritanniens største slagteri for udsætterhøner i 
Gainsborough, Lincolnshire – sagde, at han havde 
måttet leje ekstra fryserum for at kunne lagre over-
skuddet af lår.

Ligesom Benin aftager andre markeder også tage 
mindre mængder, tilføjede han, mens salget af vinger 
og fødder til Hong Kong, som ellers ikke er direkte 
berørt af udbruddet af fugleinfluenza, også er vigende.

Problemerne forventedes at fortsætte i de næste 
tre måneder, indtil Storbritannien genvinder sin status 
vedr. fugleinfluenza, men Noble fastholder pt. priserne 
på udsætterhøner på 30 p (ca. 2,85 kr.) for at se, hvor-
dan markederne udvikler sig.

For et år siden lå prisen på udsætterhøner på 50 p 
(ca. 4,80 kr.), men prisen faldt til 30 p (ca. 2,85 kr.) i 
midten af 2014, som følge af faldende oliepriser og 
et deraf følgende sammenbrud i den nigerianske øko-
nomi og et stærkere britisk pund.

Farmers Weekly / jnl

Forskere undersøger evolutionen
i fugleinfluenzavirus
Et internationalt forskerhold har vist, hvordan ændrin-
ger i en af de ældre stammer af fugleinfluenza bidrog 
til at skabe den nye H7N9-stamme, som siden 2013 
har dræbt mere end 100 mennesker i Kina.

Anført af forskere fra St. Jude Children Research 
Hospital, Tennessee, og Kina Agricultural University, 
Beijing, har arbejdet fokuseret på H9N2 fjerkræ-virus, 
der forårsager et fald i ægproduktionen og efterlader 
hønerne sårbare overfor fatale co-infektioner.

Forskere anvendte helgenomsekventering at spore 
udviklingen i H9N2 mellem 1994 og 2013.

Analysen viste, at den genetiske mangfoldighed 
af H9N2 virusset faldt kraftigt i 2009. Derefter kom 
det frem som den dominerende subtype, takket være 
dens genetiske sammensætning, der gjorde det muligt 
at blomstre op på trods af udbredt vaccination af kyl-
linger mod H9N2 virus.

Resultaterne fra undersøgelsen tyder på, det var 
starten for fremkomsten af den H7N9 fugle virus, som 
har forårsaget 2 udbrud hos mennesker siden 2013 
med 375 syge og 115 bekræftede dødsfald.

De inficerede høner fungerede sandsynligvis som 
et "blandekar", hvor H9N2 og andre fugleinfluenza 
vira fra trækfugle og tamænder byttede gener, siger 
forskere. Den resulterende H7N9 virus havde seks 
gener fra H9N2.

"Sekvensering af virusgenomet gjorde det muligt 
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for os at spore, hvordan H9N2 udviklede sig på tværs 
af tid og geografi for at bidrage til H7N9-virus, der 
opstod som en trussel mod menneskers sundhed i 
2013" siger Robert Webster fra St Jude’s Department 
of Infectious Diseases.

"Erfaringerne fra dette samarbejde viser, at man 
ved at spore den genetiske mangfoldighed af H9N2 på 
fjerkræbedrifter vil kunne få en tidlig advarsel om nye 
vira med potentiale til at udløse en pandemi" tilføjede 
han. Analysen pegede også på den rolle, som vacciner 
spillede, for de mistede effektivitet over tid og gjorde 
det lettere for virusset at undslippe opdagelse.

Farmers Weekly / jnl

Mexico beskytter sig mod fugleinfluenza
Den mexicanske regering og den mexicanske fjer-
kræbranche er ved at udvikle strategier til bekæmpelse 
af fugleinfluenza. Mexico opfordrer USA og Canada 
til at danne en fælles front med dem, for at forhindre 
udbrud og massiv skade på branchen.

Mexico spiller en vigtig rolle som producent af æg 
og slagtekyllinger, hvilket gør det endnu mere nødven-
digt at beskytte fjerkræbranchen og styrke de sund-
hedsmæssige foranstaltninger over for forebyggelse.

National Service for Agri-Food Health, Safety and 
Quality (SENASICA) og National Union of Poultry 
Farmers (UNA) opfordrer mexicanske fjerkræpro-
ducenter til nøje at opretholde biosikker-hed og syg-
domsbekæmpelse på deres farme, efter fundene af 
fugleinfluenza-virus H5N8 og H5N2 i vilde fugle i 
USA og Canada.

Secretariat of Agriculture, Livestock, Rural 
Development, Fisheries and Food (SAGARPA) 
opford-rer producenterne til straks at indberette alle 
mistænkelige tegn på sygdom.

SENASICA opfordrer også den brede offentlighed, 
især mennesker, der regelmæssigt kommer i kontakt 
med vilde dyr, til at underrette Generaldirektoratet for 
Husdyrsundhed, når de har mistanke om en sygdom 
eller kommer på tværs af eventuelle døde fugle, hvad 
enten det er vilde fugle, kæle-dyr eller slagtekyllinger. 
Folk kan ringe til en gratis alarmnummer 24 timer i 
døgnet, 365 dage om året.

Desuden vil regeringen i Mexico foreslå USA og 
Canada oprettelsen af en særlig Health and Poultry 
Production Tri-Committee, som skal bestå af repræ-
sentanter for veterinærer, producenter og forarbejd-
ningsvirksomheder fra branchen i de tre lande. Målet 
er at beskytte sektoren ved hjælp af en regional 
tilgang, sagde det mexicanske landbrugsministerium.

Disse aktioner blev lanceret allerede før fundene 
af H5N8 og H5N2 undertyper af fugleinfluenza blev 
fundet i vilde fugle i Whatcom County i staten 
Washington.

World Poultry / jnl

Rusland øger produktionen af fjerkrækød i 2014
I de første 11 måneder af 2014 steg produktionen 
af russisk fjerkrækød med mere end 7%, mens den 
samlede ægproduktion forblev uændret, ifølge en 
nylig rapport fra det statslige russiske statistikbureau 
(Rosstat).

"I perioden januar-november 2014 producerede 
russiske fjerkræfarme 3,5 mio. tons fjerkræ i levende 
vægt, og det er 7,2 % højere end i samme periode af 
2013, står der i rapporten.

Ifølge det statslige program for Landbrugsudvikling 
og regulering af landbrugsprodukter, råvarer og 
fødevaremarkeder for 2013-2020, burde Rusland i 
2014 producere 4 mio. tons fjerkrækød, en stigning 
fra året før 12 %. Eksperter bemærker dog, at dette 
mål sandsynligvis ikke vil blive nået.

De fleste prognoser siger, at den faktiske vækst 
i produktionen af fjerkrækød i år ikke vil overstige 
7-8 %. USDA forudsiger, at væksten af produk-
tionen af fjerkrækød i 2015 vil være på ca. 6 % i 
forhold til 2014.

Rapporten siger også, at ægproduktionen i disse 
11 måneder har ligget på næsten samme niveau som 
2013, nemlig 28,9 mia. æg. Den gennemsnitlige 
ægproduktion pr høne steg med 4 æg til 282.

World Poultry / jnl

Washington State opretter karantæne zoner
Washington State Department of Agriculture 
(WSDA) har i begyndelsen af januar oprettet karan-
tæne zoner for fugleinfluenza, der dækker omkring 
20 miles rundt om de to steder, hvor en højpatogen 
stamme af fugleinfluenza blev identificeret i flokke 
med hobbyfjerkræ.

Zonen omfatter ifølge WSDA dele af Benton og 
Franklin counties. Karantænen begrænser flytning 
af æg, levende fjerkræ og fjerkræprodukter ud af 
zonen. Dog kan der blive gjort undtagelser, når man 
opnår særlige tilladelser og opfylder særlige krite-
rier, siger WSDA. Højpatogen H5 fugleinfluenza 
blev bekræftet i en hobbyfjerkræbesætning på 150 
fugle tæt Benton City. WSDA bekræftede i decem-
ber tilstedeværelsen af H5N2 i en spidsand og H5N8 
i jagtfalke holdt i fangenskab.

USDA har planer om at teste fjerkræ og andre 
tamfugle i et område på 10 km omkring de to berørte 
flokke, sagde WSDA.

WSDA tilføjede, at der ikke er identificeret yder-
ligere tilfælde af fugleinfluenza, og virusset er ikke 
fundet i kommercielle fjerkræflokke nogetssteds i 
staten eller i USA. Men tilstedeværelsen af H5N2 og 
H5N8 virusstammer i trækfugle er fortsat den største 
risiko, sagde WSDA.

MeatPoultry.com / jnl
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Globale Fjerkrætrends 2014: Fjerkrækød 
bliver den vigtigste kødart i Asien

Brancheanalytiker, Terry Evans rapporterer, at 
den globale produktion af fjerkrækød forventes 
at stige med 1,6 % i 2014, og fjerkrækød forven-
tes at overhale svinekød i 2020. Asien tegner sig 
for mere end en tredjedel af verdens produktion 
af kyllingekød.

På både kort og lang sigt er udsigterne for fjer-
krækød, og især kylling gode. Efter et par vanskelige 
år, hvor høje foderpriser og sygdomsudbrud har lagt 
en bremse på vækstraten i 2013, synes væksten nu 
igen at tage til. Efter en stigning på 2,7 % i 2012 
faldt væksten i fjerkrækødproduktionen til 1,5 % i 
2013. Det seneste skøn for 2014 peger på en vækst 
på 1,6 %.

Ifølge en rapport fra OECD og FAO vil produk-
tionen af fjerkrækød i de 10 år frem til 2023 vokse 
med omkring 2,3 % om året til omkring 134,5 mio. 
tons, hvilket gør fjerkrækød til den største kødart fra 
2020 og fremefter (Figur 1).

Dette skal sammenlignes med en årlig stigning på 
1,2 % for oksekød og svinekød, 2,3 % for fårekød og 
et samlet stigning for alle kødarter på 1,6 %. Derfor 
vil stigningen i produktionen af fjerkrækød være på 
ca. 27 mio. tons eller mere end halvdelen af stignin-
gen i den samlede kødproduktion på ca. 53 mio. tons 
mellem 2013 og 2023.

Kyllingekød
Kyllingekød udgør ca. 88 % af den globale pro-
duktion af fjerkrækød. FAO anslår, at produktionen 
af fjerkrækød på verdensplan vil være på omkring 
108,7 mio. tons i 2014, hvilket skulle svare til en 
produktion af kyllingekød på mellem 95,5 og 96,0 
mio. tons.

Mellem 2000 og 2012 steg antallet af kyllinger, 
der slagtes på verdensplan, fra 40,635 mia. til 59,861 
mia., mens den gennemsnitlige slagtevægt pr fugl 
steg fra 1,44 kg til 1,55 kg.

 ➝

Terry Evans

Figur 1: Fjerkrækød vil blive den største kødart i 2020 (mio. 
tons).

Tabel 1: Den globale produktion af kyllingekød.
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Tabel 2: Produktion af kyllingekød i Asien fordelt på land (1.000 tons).
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Asien
Antallet af fugle slagtet i Asien steg fra 14,687 mia. 
til 24,723 mia. i denne periode. Den gennemsnitlige 
slagtevægt i denne region synes ikke at være steget 
fra omkring 1,3 kilo, hvilket står i stærk kontrast 
til situationen i Amerika, hvor den gennemsnitlige 
slagtevægt steg fra 1,67 kg til 1,93 kg pr fugl.

Den regionale fordeling af den globale produk-
tion af kyllingekød (tabel 1) viser, at der i 2012 
- det seneste år, FAO har data for – produktionen i 
Amerika udgjorde 43 % af de i alt knap 93 mio. tons, 
mens Asien producerede 34 %, Europa næsten 17 %, 
Afrika 5 % og Oceanien lidt over 1 %.

Tilbage i 2000 var de tilsvarende procenter ca. 46, 
32, 16, 5 og 1 %.

Så Asiens andel af den globale produktion er ste-
get på bekostning af Amerikas. Indenlandsk produk-
tion defineres som den slagtede mængde plus kød fra 
fugle, der eksporteres levende.

Estimaterne for produktionen af kyllingekød i 
2013 og 2014 tyder på en stigning på henholdsvis 
1,6 % og 1,7 %, mens det tyder på, at produktionen 
i 2015 vil vokse med mere end 2 %, så den nærmer 
98 mio. tons.

I den nederste del af tabel 1 præsenteres USDA’s 
estimater for verdens slagtekyllingeproduktion. 
Disse tal svarer til omkring 90 % af FAO’s tal for 
kyllinger, som udover kyllinger også omfatter slag-
tede æglæggere og forældredyr. Tallene fra USDA 
viser, at produktionen i 2013 og 2014 sandsynligvis 
blev udvidet med henholdsvis 1,1 % og 1,4 %, sam-
menlignet med en årlig vækst på 4,3 % mellem 2000 
og 2012.

Mellem 2000 og 2012 blev kyllingeproduktionen 
i Asien udvidet med næsten 4,5 % om året, hvilket 
var hurtigere end det globale gennemsnit på 3,9 % 
(tabel 1 og figur 2). Det er grunden til, at denne 
region formåede at øge sin andel af den globale 
produktion med 2 procentpoint fra 31,8 til 33,9 %. 
Imidlertid blev stigningen i denne regional drama-
tisk reduceret i 2013 og 2014, hvor væksten faldt til 
omkring 1 % om året.

Kyllingeproduktionen i hele Asien er vist i tabel 
2, efterfulgt af det enkelte land placering i tabel 3. 

Figur 2 Produktion af kyllingekød (mio. tons).
Tabel 3: Produktion af kyllingekød i Asien fordelt på land efter 
størrelse i 2012 (1.000 tons).
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Ifølge USDA’s skøn over produktionen af slagte-
kyllinger (tabel 4) var det resultatet af et fald i pro-
duktionen i Kina på omkring 1 mio. tons over to år, 
som var eftervirkninger efter udbrud af fugleinfluen-
za på produktionen og på forbrugernes efterspørgsel.

Regionen er klart domineret af Kina, som i 2012 
tegnede sig for næsten 12,7 mio. tons eller mere 
end 40 % af den regionale produktion på i alt 31,4 
mio. tons. Tabel 3 viser, at yderligere otte lande, 
der hver producerer mere end 1 mio. tons om året, 
havde en samlet produktion på 12,7 mio. tons, hvil-
ket repræsenterer yderligere 40,5 % af den samlede 
produktion.

USDA’s tal om slagtekyllingeproduktionen, som 
omfatter skøn for både 2013 og 2014 (tabel 4 og 
figur 3), viser stort set samme billede som FAO’s for 
kyllingekød. Der er dog én meget væsentlig forskel, 
idet USDA’s tal for Iran i 2012 viseren produktion på 
805.000 tons, hvilket kun er omkring 41 % af FAO’s 
tal for kyllingekød på næsten 2 mio. tons, der baserer 
sig på årlige slagtninger af ca. 1,63 mia. fugle med et 
gennemsnitlig slagtevægt på 1,2 kg.

Mens figur 3 viser de førende slagtekyllingepro-
ducerende lande i henhold til USDA, og hvordan 
deres produktion har udviklet sig siden 2000, afslø-
rer (figur 4 til 7), der går tilbage til 1990, nogle mar-
kant forskellige tendenser for nogle af de centrale 
aktører.

Kina
Kinas slagtekyllingeproduktion steg med mere end 
8 % om året fra 1990 til 2012. Men et udbrud af 
fugleinfluenza i marts 2013 havde en dramatisk 
indvirkning på produktionen, som styrtdykkede fra 
højdepunktet på 13,7 mio. tons i 2012 til 13,4 mio. 
tons i 2013 og yderligere til omkring 12,7 mio. tons 
for 2014 (figur 4).

Indien
Indien, den næststørste producent i Asien og nr. 4 
i verden, har en af hvis ikke den hurtigst voksende 
slagtekyllingeproduktion i verden med en gennem-
snitlig vækst på 13 % om året siden 1990 (figur 5). 
Slagtekyllingebranchen havde en vanskelig periode 

Figur 3: De største producenter af kyllingekød i Asien (1.000 
tons).

Figur 4: Produktionen af kyllingekød i Kina er femdoblet siden 
1990 (1.000 tons).

Tabel 4: De største producenter af kyllingekød i Asien (1.000 tons).

Figur 5: Produktionen af kyllingekød i Indien er 20-doblet siden 
1990 (1.000 tons).

China India Turkey Thailand Indonesia Japan Malaysia Iran
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i 2012, hvor væksten faldt til 9 %, fordi rekordhøje 
foderomkostninger faldt sammen med et overudbud 
på markedet, fordi branchen øgede produktionen 
efter at have haft gode økonomiske resultater i 2010 
og 2011. Nogle af de større integrationer tilpas-
sede produktionen til efterspørgslen, og det gav 
en væsentlig forbedring af resultatet i 2013. Ifølge 
Investment and Credit Rating Agency of India 
(INCRA Ltd) vil efterspørgslen efter kyllingekød 
fortsætte med at vokse med 8-10 % om året.

Thailand
Slagtekyllingebranchen i Thailand led et stort til-
bageslag i 2004, hvor eksporten af frosne kyllinger 
blev forbudt af flere lande efter et udbrud af højpa-
togen fugleinfluenza.

Derfor faldt produktionen med en hele 33 % til 
900.000 tons i det pågældende år (figur 6). Siden da 

har branchen genvundet fodfæstet, og estimatet for 
årets produktioner på rekordhøje 1,6 mio. tons.

Tyrkiet
Slagtekyllingeproduktionen i Tyrkiet er vokset med 
næsten 9 % om året fra 1990 til 2011 (figur 7).

Mens stigningerne har været mere moderat siden 
da, forventes produktionen stadig at nå en rekord 
med 1,8 mio. tons i 2014. Det indenlandske forbrug 
er faldet siden 2012 på grund af mediekampagner, 
der beskylder branchen for at give fuglene genetisk 
modificeret foder, og derfor er stigningen i produkti-
onen hovedsageligt kommet fra en stigende eksport.

Artiklen er publiceret i ThePoultrySite Digital 
September 2014.
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Figur 7: Tyrkiets slagtekyllingeproduktion er steget kraftigt 
siden 2001 (1.000 tons).

Figur 6: Thailands slagtekyllingeindustri har overvundet føl-
gerne af udbruddene af fugleinfluenza I 2004 (1.000 tons).

Britiske detailhandlere opfordres til at 
offentliggøre campylobacter handlingsplaner
Forbrugergruppen Which? har skrevet et åbent brev 
til supermarkedskæderne, hvor de kræver en "mere 
synlig og koordineret" branchetilgang for at bekæm-
pe campylobacter.

Gruppen anmoder om, at alle større supermarke-
der offentliggør en "handlingsplan" inden udgangen 
af januar, der beskriver, hvad de hver især gør for at 
reducere niveauerne af campylobacter.

Brevet, skrevet af Which? adm. direktør Richard 
Lloyd, ledsager et forslag underskrevet af næsten 
30.000 mennesker.

Lloyd skriver: "Det er nu næsten seks uger siden 
Standards Agency Food (FSA) frigav data, der viser 
skandaløst høje campylobacterniveauer i kyllinger. 
Forbrugerne har brug for en forsikring om, at super-
markederne tager dette alvorligt og gør alt, hvad de 
kan, for at løse problemet."

Han opfordrer til et "integreret program" med 
"øjeblikkelige og planlagte interventioner" på tværs 
af forsyningskæden.

FSA har foretaget stikprøver på fjerkrækød i 
supermarkederne for at måle campylobacterniveau-
et, og de udgiver data kvartalsvis. Næste sæt af 
resultater forventes i slutningen af februar.

Andrew Opie, politisk direktør i British Retail 
Consortium, som repræsenterer supermarkederne, 
sagde, at der er blevet investeret millioner i campy-
lobacter reduktion til dato.

"Fødevaresikkerheden er detailhandlernes toppri-
oritet, og vi fortsætter med at arbejde med leveran-
dører og regeringen for at bekæmpe dette problem i 
forsyningskæden" sagde han.

Han pegede på branchen arbejdsgruppe, som har 
kørt i "mange år" som et eksempel på, hvor samar-
bejdet allerede havde resulteret i nogle tiltag.

Farmers Weekly / jnl
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Kina forbyder import af amerikansk fjerkrækød og 
æg på grund af højpatogen fugleinfluenza
Den kinesiske regering har meddelt, at den vil 
forbyde al import af fjerkrækød og ægprodukter 
fra USA på grund af de seneste fund af højpatogen 
fugleinfluenza (HPAI) i hobbyfjerkræ og vilde fugle 
i Pacific Northwest.

I en fælles meddelelse lagt ud på officielle hjem-
mesider i Kina indførte landbrugsministeriet (MOA) 
og General Administration for Quality Supervision, 
Inspection and Quarantine (AQSIQ) landsdækkende 
restriktioner for import af forarbejdede og uforar-
bejdede amerikansk fjerkrækød og æg fra 8. januar. 
Forbuddet gælder også avlsdyr og omfatter levende 
kyllinger og rugeæg.

Forbuddet er et svar på fundet af en højpatogen 
stamme af H5N8 influenza hos vilde fugle og i en 
baggård flok guinea høns og kyllinger i Oregon 
i december, sammen med separate H5N2 HPAI 
fund hos vilde fugle i Californien og Washington 
State. MOA og AQSIQ indførte restriktionerne trods 
forsikringer fra USDA’s Animal and Plant Health 
Inspection Service (APHIS) om, at influenzavirus 
ikke er fundet i nogen kommerciel fjerkræflok i 
USA.

Kina er et vigtigt eksportmarked for amerikansk 
kyllinge-, kalkun- og andeprodukter. Fra januar til 
november sidste år nåede den amerikanske eksport 
til Kina næsten 272 mio. $ (ca. 1,75 mia. kr.).

Kinas reaktion med at indføre et landsdækkende 
forbud på isolerede tilfælde af HPAI går imod inter-
nationale retningslinjer fra World Organization for 
Animal Health (OIE). I sin Terrestrial Animal Health 
Code anbefaler OIE, at landene vedtager en regio-
naliseret tilgang til HPAI hændelser for at minimere 
påvirkningen af handelen.

APHIS meddelte OIE om fundet i Oregon, som 
det kræves. "USDA forventer, at handelspartnere 
vil reagere på dette rapporterede fund i overens-
stemmelse med OIE 's videnskabeligt baserede 
standarder" sagde APHIS i en erklæring efter fundet 
af H5N8 i Oregon.

Sætningen understregede, at virussen var begræn-
set til de pågældende bygninger og ikke fundet i 
kommercielt fjerkræ. APHIS sagde også, at stats-
lige og føderale embedsmænd har øget den løbende 
overvågning af kommercielle fjerkræ- og hobby-
flokke i Pacific Northwest.

APHIS bemærkes, at kommercielle producenter 
"følger strenge biosikkerhedspraksis og opdræt-
ter deres fugle i kontrollerede omgivelser", hvilket 
mindsker muligheden for et udbrud HPAI i kommer-
cielle flokke, og at fjerkræ er sikkert at spise, hvis 
produkterne håndteres korrekt og gennemsteges.

"Der er absolut ingen begrundelse for Kina til at 
tage sådan en drastisk beslutning" siger Jim Sumner, 
formand for USA Poultry & Egg Export Council 
(USAPEEC). "Faktisk er disse isolerede og fjernt-
liggende hændelser hundredvis, hvis ikke tusindvis 
af miles væk fra de store produktionsområder for 
fjerkrækød og æg."

"Næsten alle vores andre handelspartnere har 
taget en form for regional tilgang og har begrænset 
deres restriktioner til staten, eller i nogle tilfælde til 
det berørte county" sagde han. "Vi ville have forven-
tet, at Kina gjorde det samme."

Kinas landsdækkende restriktioner kan også have 
en negativ indvirkning på den kinesiske fjerkræb-
ranche, siger Sumner. "Da forbuddet også omfatter 
avlsdyr fra USA, er Kina afskåret fra deres vigtigste 
kilde til rugeæg og kyllinger, hvilket vil begrænse 
branchens evne til at genopbygge og bevare deres 
produktion."

World Poultry / jnl

Obama viser opmærksomhed for handelen med 
fjerkræ mellem USA og Indien
Den 26. januar, hvilket også er fristen for 
Indien til at appellere den afgørelse fra 
Verdenshandelsorganisationen (WTO), der tvang 
Indien til at åbne for import af fjerkrækød fra USA, 
har præsident Obama planer om at være i New Delhi 
som æresgæst ved Indiens Republic Day festlighe-
derne.

Selv om USA er en af verdens største eksportører 
af fjerkræprodukter, har USA eksporteret ubety-
delige mængder til Indien i de senere år. Indien er 
efter sigende stort set selvforsynende med fjerkræ 
og fjerkræprodukter. Men stigende leverancer af 
amerikanske fjerkræprodukter kombineret med en 
forventet stigning i forbruget af fjerkræprodukter i 
Indien på grund af de demografiske og økonomiske 
faktorer har øget interessen hos de amerikanske fjer-
kræeksportører.

Den 6. marts 2012, anmodede USA om møder 
med Indien om forbuddet fra 2007 mod import af 
fjerkræprodukter fra USA på grund af betænkelig-
heder med hensyn til fugleinfluenza. Som et resultat 
heraf nedsatte WTO et panel til at undersøge sagen. 
I sidste ende bad WTO Indien at ophæve forbuddet i 
en afgørelse dateret 6. november 2014.

Repræsentanter for den amerikanske branche har 
argumenteret med, at der har været flere tilfælde af 
fugleinfluenza i Indien end i USA i de senere år, 
og at Indiens forbud var en "slet skjult handelshin-
dring." Indien har anmodet og fået indtil 26. januar 
til at appellere WTO-afgørelsen. Udover truslen 
mod den indenlandske produktion i Indien og den 
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51

vedvarende fare for udbrud af fugleinfluenza er der 
voksende bekymring over muligheden for at over-
føre antibiotikaresistens fra dyr til mennesker.

I sidste fortalte landbrugsminister Dr. Sanjeev 
Kumar Balyan det indiske parlament, at Department 
of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries har 
bedt alle stater og territorier i Indien om at anvende 
af antibiotika fornuftigt til behandling af fødevare-
producerende dyr og stoppe med at bruge antibiotika 
i dyrefoder.

I december viste Balyan også, at nogle prøver af 
kylling angiveligt var testet positive for antibioti-
karester i de seneste test. Indiens regering har gjort 
det obligatorisk, at antibiotika skal mærkes med 
tilbageholdelsesfrister, og man har forbudt brugen af 
animalske produkter, før tilbageholdelsesfristen for 
lægemidlet er forbi.

Disse ændringer kan gøre importen af fjerkræ til 
Indien svær, og det er der også sigende bekymring 
for i USA. Det amerikanske FDA har tidligere med-
delt, at der er en frist til 2016 til at udfase brugen af 
medicinsk vigtige antimikrobielle stoffer i fødevare-
producerende dyr. Derudover er der også bekymring 
i Indien over importen af amerikanske fjerkræpro-
dukter, der er blevet fodret med foder indeholdende 
genmodificerede produkter.

I mellemtiden afviser den amerikanske fjerkræb-
ranche en sådan frygt som ugrundet, og de håber på 
et gennembrud.

MeatPoultry.com / jnl

Forbedret produktivitet hos æglæggere ved 
tilskud af MCFA 
Med de igangværende genetiske forbedringer i 
kommercielle æglæggere for at fremavle hønelinjer 
med en længere produktionscyklus er det vigtigt at 
opretholde en god æglægning og en god ægkvalitet 
i hele perioden.

Produktion og ægkvalitet er påvirket af hønens 
sundhed og immunstatus. Derfor blev effekten af en 
stabiliserende foderblanding med aktiverede mel-
lemlange fedtsyrer (MCFA) (Shellbiotic) på høner-
nes ydeevne undersøgt.

Forsøget blev udført med Lohmann Brown høner, 
der var optaldet i berigede bure (20 høner/bur, 108 
bure). Fra 59 uger og frem fik en gruppe et tilskud 
på 1 kg MFCA / ton i foderet. I løbet af dette for-
søg blev hønernes daglige produktion, dødelighed, 
ægvægt og ægkvalitetsparametre (anden sortering af 
æg, knækkede og snavsede æg) målt til hønerne var 
85 uger gamle. Også virkningen på æggehvidekvali-
teten blev målt ved bestemmelse af Haugh enheder 
i begyndelsen og slutningen af forsøget. De æg, der 
anvendtes til denne analyse, var 3 dage gamle og 
lagret i kølerum.

Kontrolgruppen startede ved en højere æglæg-
ningsprocent (1,45 %), men faldt stærkere end 

Shellbiotic gruppen. Efter to uger, uge 61, krydsede 
produktionskurverne hinanden, hvilket resulterer i 
en højere æglægningsprocent for Shellbiotic grup-
pen, som blev opretholdt indtil uge 85. Udover at 
påvirke hønernes ydeevne, påvirkede tilsætning af 
Shellbiotic de ydre kvalitetsegenskaber af æggene. 
Procentdelen af 2. klasse æg var højere for kon-
trolgruppen (+ 0,87 %). Denne forskel kan primært 
forklares med en højere procentdel knækkede og 
snavsede æg (henholdsvis 0,23 % og 0,25 %).

Ægvægt og dødelighed blev ikke påvirket. Den 
forbedrede ægproduktion sammen med virknin-
gerne på den ydre kvalitet af æggene resulterede i 
yderligere tre første klasse æg. Med tilsætning af 
Shellbiotic lykkedes det også at begrænse faldet i 
æggehvidekvalitet (udtrykt i Haugh enheder) med 4 
% og derved bevare højere æggehvidestofkvaliteter 
i slutningen af produktionen. Dette forsøg viser, at 
både om persistens og ægkvalitet i kommercielle 
æglæggere kan forbedres ved at supplere foderet 
med en specifik blanding af aktiveret MCFA.

World Poultry / jnl

Amerikansk bageri sigter mod 100 %
antibiotikafrit kyllinge- og svinekød
Panera Bread har meddelt, at de i 2015 har planer 
om kun at bruge svinekød, der ikke har modtaget 
antibiotika. Deres kyllingekød har allerede opnået 
dette mål.

Ifølge selskabet selv gør de fremskridt i retning af 
at forbedre velfærden for fjerkræ og husdyr i deres 
forsyningskæde under deres Food Policy, som blev 
lanceret tidligere i 2014.

I 2014 hævder de, at 91 % af Panera svinekød 
aldrig havde været behandlet med antibiotika, og det 
blev indkøbt fra bedrifter, hvor drægtige søer går i 
læsdrift. Grisene bliver også fodret med vegetarisk 
foder.

Fra januar 2015 har Panera til hensigt at alt deres 
svinekød - ca. 8 mio. lbs (ca. 3.600 tons) - opfylder 
eller er bedre end disse standarder.

I 2014 kom 18 % af de mere end 70 mio. æg, som 
de severede, fra alternative produktioner. Alle høner, 
der leverer skalæg eller hårdkogte æg, har aldrig fået 
antibiotika, og de er kun blevet fodret med vegeta-
risk foder.

2014 markerede en milepæl for selskabet, for det 
var 10 år siden, de begyndte at servere kyllinger, 
som aldrig havde fået antibiotika. I 2014 levede 100 
% af kyllingerne i sandwiches og salater op til denne 
standard, og de havde kun fået vegetarisk foder.

Selskabet har 1.845 bageri-cafeer i 45 stater og i 
Ontario Canada under følgede brands: Panera Bread, 
Saint Louis Bread co. og Paradise Bakery & Cafe.

All About Feed / jnl
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Globale Fjerkrætrends 2014: Europa udvider sin 
andel af verdens kyllingeproduktion
Europas andel af den globale 
produktion af kyllingekød for-
ventes at stige til 17 % i 2014.  
Brancheanalytiker, Terry 
Evans, fortsætter sin gennem-
gang af verdens kyllingepro-
duktion med et kig på produk-
tionsudviklingen i Europa, et 
område, der omfatter Rusland 
og Ukraine samt EU.

Kyllinger
Kyllingeproduktionen i Europa voksede i perioden 
2000-2012 med 4,3 % om året i forhold til det glo-
bale gennemsnit på 3,9 %. Derfor er Europas andel 
af verdensproduktionen steget fra 15,9 % til 16,6 % 
og kan stige til 17 % i 2014.

Antallet af slagtede kyllinger plus slagtede 
æglæggere og forældredyr, der blev slagtet i Europa, 
steg ifølge FAO med 2,904 mia. (42 %) fra 6,881 
mia. til 9,785 mia.

Men mens antallet af slagtede fugle i EU steg 
med bare 759 mio. (13 %) fra 5,979 mia. til 6,738 
mia., var stigningen i de europæiske lande udenfor 
EU på hele 2,145 mia. (238 %) fra 902 mio. til 3,047 
mia.!

Den gennemsnitlige slagtevægt pr kylling steg fra 
1,35 kg i 2000 til 1,58 kg i 2012.

Produktionen af kyllingekød i Europa steg med 
6,1 mio. tons (66 %) mellem 2000 og 2012 fra 9,3 

mio. tons til 15,4 mio. tons, mens verdens sam-
lede produktion steg med mere end 34 mio. ton (59 
%) fra 58,5 mio. tons til 92,7 mio. tons (tabel 1). 
Prognoser for 2014 viser, at den europæiske produk-
tion stiger til omkring 16,5 mio. tons mod 95,8 mio. 
tons på verdensplan.

Fjerkrækød i alt 
Det kan være vanskeligt at sammenligne forskel-
lige datasæt om fjerkræproduktionen, fordi tallene 
kan forholde sig til fjerkrækød generelt, kyllinger 
og høns eller bare slagtekyllinger. Men mens de på 
absolutte niveauer adskiller sig noget, de har tendens 
til at udvise samme tendenser.

I perioden 2000 til 2012 steg produktionen af 
fjerkrækød ifølge FAO, med mere end 37 mio. tons 
eller med 3,7 % om året. I 2012 blev der på globalt 
plan produceret lidt under 93 mio. tons kyllingekød, 
5,6 mio. tons kalkunkød, næsten 4,5 mio. tons ænder 
og 2,8 mio. ton gæs, eller tilsammen 105,5 mio. tons 
fjerkrækød. Prognoserne fra FAO’s Food Outlook 
rapport viser, at produktionen af fjerkrækød kunne 
nå 108,7 mio. tons i 2014.

En rapport fra OECD antyder, at den globale pro-
duktion af fjerkrækød vil stige med omkring 2,3 % 
om året mellem 2013 og 2023 for at nå 134,5 mio. 
tons i 2023 med fjerkrækød som den største kødart 
fra 2020.

Økonomer fra USDA overvåger produktionen af 
kyllingekød, som lå på 83,2 mio. tons i 2012, og det 

Terry Evans

Tabel 1: Den globale produktion af kyllingekød.



53

Tabel 2: Produktion af kyllingekød i Europa fordelt på land (1.000 tons).
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udgjorde næsten 90 % af kyllinge- og hønsekøds-
produktionen eller ca. 79 % af den samlede pro-
duktion af fjerkrækød. For 2013 og 2014 forventes 
den globale produktion af slagtekyllinger at blive på 
henholdsvis 84,1 og 85,3 mio. tons.

Den indenlandske produktion af fjerkrækød, der 
defineres som den slagtede mængde plus kød fra 
fugle, der eksporteres levende, voksede i Europa 
fra 11,8 mio. tons i 2000 til 17,9 mio. tons i 2012. 
Produktionen af kyllingekød steg fra 9,3 til 15,5 
mio. tons, kalkunproduktionen faldt en anelse fra 2,0 
til 1,9 mio. tons. andeproduktionen steg fra 404.000 
til 509.000 tons, mens produktionen af gåsekød faldt 
fra 79.000 til 60.000 tons.

For EU var de tilsvarende ændringer: kylling 
8,2-10,6 mio. tons, kalkun 2,0-1,9 mio. tons, ænder 
401.000 til 507.000 tons, og gæs 71.000 til 60.000 
tons.

EU og non-EU lande
Mens kyllingeproduktionen i Europa blev udvidet 
med ca. 6,1 mio. tons fra 2000 til 2012, kom kun 2,5 
mio. tons (41 %) fra EU-landene, hvilket giver en 
årlig vækstrate på lidt over 2 %.

Derimod steg produktionen i lande udenfor EU 
med næsten 13 % om året fra mindre end 1,2 mio. 
tons til næsten 4,9 mio. tons.

De individuelle data for kyllingeproduktionen pr 
land er vist i tabel 2.

Rusland er den klart største producent med en 
produktion i 2012 på næsten 3,3 mio. tons (tabel 3). 
Fem andre lande - Polen, Storbritannien, Frankrig, 
Spanien og Tyskland - producerer mere end 1 mio. 
tons, mens yderligere tre lande - Ukraine, Holland 
og Italien – producerede mellem 900.000 og 1 mio. 
tons.

Den samlede produktion i disse ni lande udgjorde 
12,2 mio. tons eller næsten 80 % af den samlede 
regionale produktion.

Rusland og Ukraine
Tabel 4 og Figur 1 viser, hvordan AVEC og USDA 
forventer, at slagtekyllingeproduktionen udvikler 
sig i vigtige lande i Europa. Væksten har været mest 
dramatisk i Rusland og Ukraine.

Figur 2 og 3 viser de produktionsudviklingen 
siden 1990 i disse to lande. I både Rusland og 
Ukraine faldt produktionen faktisk i de første 10 år. 
Mellem 2000 og estimaterne for 2014 voksede pro-
duktionen kraftigt, og Rusland havde i gennemsnit-
lig årlig stigning på 15,5 %, mens den gennemsnit-
lige årlige stigning i Ukraine var helt oppe på 32 %.

At Rusland for nylig har indført et forbud mod 
import af landbrugs- og fiskeriprodukter fra USA, 
EU, Canada, Australien og Norge, kan give den 
indenlandske produktion en lille boost, men det er 
muligt, at efterspørgslen på kyllingekød skabt af 

Tabel 3: Produktion af kyllingekød i Europa fordelt på land efter 
størrelse i 2012 (1.000 tons).
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importforbuddet vil blive opvejet af øget import fra 
andre lande, især Brasilien og Argentina.

Rusland importerer ikke længere store mængder 
fjerkrækød fra de andre europæiske lande, så for-
buddet forventes ikke at påvirke deres produktion 
nævneværdigt.

Det skal bemærkes, at importen af fjerkrækød til 
Ruslands er halveret siden 2009 til omkring 500.000 
tons.

Storbritannien
Slagtekyllingeproduktionen i Storbritannien var på 

1,4 mio. tons i 2012, hvilket giver en stigning på 1,6 
% om året i perioden.

Polen
Tæt derefter kommer Polen, selv om stigningen i 
produktionen har været meget hurtigere med næsten 
7,5 % om året.

Tyskland
Slagtekyllingeproduktionen i Tyskland har også haft 
god vækst på næsten 6 % om året siden 2000. 

Frankrig
Selv om produktionen i Frankrig er steget i de 
seneste år, var produktionen i 2012 stadig ca. 13 % 
mindre end i 2000.

EU
EU-Kommissionen forventer en vækst på lidt over 1 
% om året i produktionen af fjerkrækød mellem de 
12,7 mio. tons i 2012 og deres skøn for 2015 på lidt 
over 13 mio. tons.

Ifølge FAO var produktionen af fjerkrækød i 
2012 dog allerede på ca. 13,1 mio. tons, og FAO’s 

Figur 1: De største producenter af kyllingekød i Europa (1.000 
tons).

Tabel 4: De største producenter af kyllingekød i Europa (1.000 tons).

Figur 2: Udviklingen af produktionen af kyllingekød i Rusland er 
kraftigt stigende (1.000 tons).

Figur 3: Produktionen af fjerkrækød i Ukraine er eksploderet 
siden 2000 (1.000 tons).
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tal viste, at produktionen kyllingekød i EU udgjorde 
10,6 mio. tons i 2012, tyder det på, at produktionen 
af kyllingekød i 2015 vil være på omkring 11 mio. 
tons.

Konkurrenceevnen og perspektiver for 
fjerkræproduktionen i EU
En rapport af Peter van Horne 
fra Agricultural Economics 
Research Institute at Wageningen 
i Holland om konkurrenceev-
nen i fjerkrækødbranchen i EU 
fremhæver de højere produkti-
onsomkostninger som følge af 
EU-lovgivningen i forbindelse 
med miljøbeskyttelse, dyrevel-
færd og fødevaresikkerhed. Derudover hedder det i 
rapporten: ”På samme tid forhandler EU med andre 
lande eller grupper af lande om at liberalisere hande-
len med landbrugsprodukter.”

Nettoresultatet af disse to negative faktorer på 
EU-produktionen kunne meget vel øges importen til 
EU fra tredjelande i almindelighed og de europæiske 
lande uden for EU, såsom Ukraine i særdeleshed.

Med hensyn til Brasilien, bemærker Peter van 
Horne, at dette land ikke har nogen lovgivning 
for fjerkræ om dyrevelfærd på bedriftsniveau eller 
under transport.

På den optimistiske side, fremhæver rapporten 
måder, hvorpå fjerkrækødbranchen i EU kan udvikle 
nye markeder i detail- og cateringsektoren for spe-
cialprodukter (fritgående, økologisk) og andre høj-

værdiprodukter, som kan give kyllingeproduktionen 
et løft.

På lidt længere sigt forudser EU-Kommissionen 
en udvidelse af produktionen af fjerkrækød på 
mindre end 0,8 % om året indtil 2023, hvor produk-
tionen af fjerkrækød i EU så vil nå 13,6 mio. tons.  
For Europa som helhed, kunne 2023 tallet godt være 
i størrelsesordenen 23 mio. tons.

Artiklen er publiceret i ThePoultrySite Digital 
October 2014.
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Arbejdere på et ikke helt moderne fjerkræslagteri i Rusland.

Peter van Horne

Californisk æg velfærd afgørelse træder i kraft
Fra 1. januar 2015 skal ægproducenter i Californien 
opfylde kravene i Californiens Proposition 2, som 
vælgerne vedtog i 2008. Initiativet, der blev støt-
tet af dyreværnsaktivister, var designet til at tvinge 
ægproducenter væk fra de traditionelle bure til 
æglæggende høner.

Forslaget, som vælgerne vedtog med mere end 
63 %, kræver, at æglæggende høner skal have nok 
plads til at ligge ned, stå op, sidde ned, vende rundt 
og strække deres vinger helt.

California Department of Food and Agriculture, 
som generelt inspicerer ægfarme, har erklæret, at 
de ikke vil være ansvarlige for at håndhæve Prop 2, 
men at det vil være op til de lokale retshåndhævende 
at føre tilsyn dette, fordi forslaget gør det ulovligt at 
placere høner i små bure.

For at komme i overensstemmelse med reglerne, 
har mange amerikanske ægproducenter, herunder 
NestFresh, opdateret deres brand emballage med 

håbet om at kunne kommunikere den øgede dyrevel-
færd i de nye systemer. Tidligere viste NestFresh’s 
emballage de ikoniske bjerge i Colorado, hvor sel-
skabets stammer fra. Flere af de nye etiketter viser 
billeder taget på NestFresh farne over hele landet, 
og de viser nu skrabeægsproduktion og de naturlige 
levevilkår, som hønerne nyder hver dag. Endvidere 
viser de økologiske etiketter fritgående høner i de 
smukke udendørs arealer, som er til rådighed på 
farmen. "Med øget produktbevidsthed om human 
behandling af dyr og Proposition 2, håber vi at kom-
munikere vores lederskab indenfor dette område og 
fremvise de høner og deres omgivelser, som er så 
centrum for vores branche" siger virksomheden i en 
erklæring. Som en del af Hidden Villa Ranch brand 
familien er æg fra NestFresh certificeret bur-fri, og 
de har også produkter, der er Non-GMO Project 
Verified, eller produktioner hvor hønerne har adgang 
til udearealer.
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