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Persdue lancerer no-antibiotics-ever kyllinge-
produkter til amerikanske skoler
Perdue Foodservice har lanceret 7 no-antibiotics-
ever kyllingeprodukter til skolernes frokostpro-
grammer, herunder favoritter som kyllingenuggets, 
-sandwichbøffer, -ringe og -popcorn.

Perdue Foodservice har også forpligtet sig til at 
omlægge flere skolefrokostprodukter, der sælges 
under Kings Delight®, Clux Delux® og Perdue® 
mærkerne, til no-antibiotics-ever kød i løbet af sko-
leåret 2014-2015.

Produkterne opfylder School Food FOCUS - The 
Pew Charitable Trust Standard to Minimise the Use 
of Antibiotics in Poultry, samt standarderne i Urban 
School Food Alliance. Tilsammen udgør disse ind-
købere mange af de største skoledistrikter i USA, 
og de serverer mad til mere end 4 mio. studerende.

Jennifer Armstrong, salgsdirektør, K-12 for 
Perdue Foodservice, siger: "Vi har givet forbru-
gerne mulighed for at købe no-antibiotics-ever 
produkter siden Perdue lancerede Harvestland® 
brandet i 2007. Som førende i no-antibiotics-ever 
produktionen, gav det mening for os at give skole-
frokostprogrammerne det samme valg. Produkterne 
omfatter den slags kyllingeprodukter, som er mest 
populære blandt studerende, og vi producerer dem 
nu fra kyllinger opdrættet med absolut ingen brug 
af antibiotika."

Kravene i Urban School Food Alliance omfatter 
også USDA Process Verified Programs til at kon-
trollere påstandene om no-antibiotics-ever og et helt 
vegetabisk foder uden animalske biprodukter.

Armstrong tilføjede: "Vi var det første kyllinge-
selskab til at give forbrugerne den ekstra sikkerhed 
ved USDA Process Verified Programs. Nu kan 
de skolefrokostprogrammer, der bruger vores no-
antibiotics-ever USDA Process Verified produkter, 
tilbyde mad med vigtige egenskaber til deres stude-
rende og tryghed til deres forældre."

For de skoledistrikter, der ikke bruger no-anti-
biotics-ever kylling, følger Perdue deres politik om 
minimalt forbrug for deres andre produkter. Det 
udelukker anvendelsen af antibiotika som vækst-
fremmere eller gentangen brug af antibiotika, der 
anvendes i humanmedicin.

Perdue Foods, der er moderselskab for Perdue 
Foodservice, fik bred ros fra grupper, der er bekym-
rede over overforbruget af antibiotika i den animal-
ske produktion, for meddelelsen i september 2014 
om, at firmaet har reduceret det samlede forbrug 
af antibiotika, der anvendes i humanmedicin, med 
95 % over en 12-års-periode, og at de ikke længere 
bruger antibiotiske vækstfremmere i produktionen 
eller på deres rugerier.

Bruce Stewart-Brown, senior vicepræsident for 
fødevaresikkerhed, kvalitet og levende produktion 
for Perdue Foods, siger: "Vi erkendte, at offentlig-
heden var bekymret over den potentielle virkning 
af brugen af disse stoffer på evnen til effektivt at 
behandle mennesker."

Som en del af Perdue’s dyrevelfærdspolitik, vil de 
dyr, der bliver syge - også dem, der opdrættes som 
no-antibiotics-ever eller økologisk - blive behandlet 
hensigtsmæssig veterinært. Men hvis der anvendes 
antibiotika, kan disse kyllinger ikke markedsføres 
som no-antibiotics-ever eller økologiske.
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Nigeria kæmper for at begrænse udbrud af
fugleinfluenza
Flere udbrud af fugleinfluenza er blevet bekræftet 
i Nigeria. Det er de første tilfælde af sygdommen 
siden 2006.

Et udbrud af fugleinfluenza blev bekræftet i 
Lagos, det kommercielle centrum i Nigeria, i en 
rapport til OIE fra landets veterinærdirektør, Dr. 
Abdulganiyu Abubakar.

"Henover jul og nytår modtog 
Veterinærdepartmentne i landbrugsministeriet 
i Lagos State en rapport om høj dødelighed i 
fugle på fjerkræmarkeder i hele staten" afsløre-
de Gbolahan Lawal, kommissær for landbrug og 
kooperativer. Prøver blev indsamlet af afdelingen 
og sendt til National Veterinary Research Institute i 
Vom, Plateau State, hvor de blev fundet positiv for 
H5-stammen af fugleinfluenza. I udbruddet i Lagos 
State slog mere end 2.000 fugle ihjel på en kyllinge-
farm i Badore.

Alle fjerkræmarkeder i Lagos State og omegn er 
nu placeret på rød liste, som veterinære institutioner 
har optrappet overvågningen over for at begrænse 
udbruddet af fugleinfluenza.

I mellemtiden lever fjerkræavlere i Kano State 
i øjeblikket i frygt efter udbrud af fugleinfluenza i 
fire områder af staten; Kumbotso, Tofa, Gwale og 
Minjibir.

Landbrugsministeriet i Kano State siger, at hidtil 
nu er i alt 15 gårde blevet påvirket i de fire områder. 
På en af de berørte gårde i Kumbotso området er 
over 8.000 fugle blevet dræbt af fugleinfluenza.

Nigeria var det første land i Afrika til at rappor-
tere H5N1 hos fjerkræ i 2006, ifølge WHO.

World Poultry / jnl
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Globale Fjerkrætrends 2014:
Nord- og Sydamerikas andel af den
globale kyllingeproduktion er faldende

Nord- og Sydamerika producerer de fleste kyl-
linger, men deres globale andel er faldende, 
siger brancheanalytiker Terry Evans i sin seneste 
rapport om udviklingen i produktionen af fjer-
krækød i regionen.

I 2015 ser den globale produktion af hønse- og kyl-
lingekød (tabel 1) ser ud til at overstige 97 mio. tons, 
en stigning på 2,0 % i forhold til året før. I store træk 
udgør kyllingekød ca. 88 % af den samlede produk-
tion af fjerkrækød.

Prognoserne til 2023 fra OECD og FAO peger på, 
at produktionen af fjerkrækød vil stige med ca. 2,3 
% om året, så produktionen stiger fra ca. 107 mio. 
tons i 2013 til omkring 134,5 mio. tons i 2023, hvor 
produktionen af kyllingekød vil udgøre omkring 118 
mio. tons.

Hvor stor er produktionen i Kina?
Et stort problem i at forudsige produktionen af 
kyllingekød i de seneste år har været et skøn over 
produktionen i Kina. FAO mener, at produktionen 
af fjerkrækød i Kina faldt med næsten 5 % i 2014 
som følge af virkningerne af fugleinfluenza på 
efterspørgslen efter kylling og om tilgængeligheden 
af levende fugle til direkte forbrug, og derfor ser 
produktionen af kyllingekød ud til at være faldet til 
omkring på 12,5 mio. tons.

USDA mener imidlertid, at faldet i den kinesiske 

produktion af slagtekyllinger kun er på 2,6 % til 13 
mio. tons, et niveau, som forventes at blive fastholdt 
i 2015. ➝

Terry Evans

Figur 1: Den globale kyllingeproduktion er vokset mere end den 
amerikanske.

Figur 2: Udviklingen af produktionen af kyllingekød i de 4 stør-
ste kyllingeproducerende lande i Nord- og Sydamerika (1.000 
tons). 

Tabel 1: Den globale produktion af kyllingekød.
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Tabel 2: Produktion af kyllingekød i Nord- og Sydamerika fordelt på land (1.000 tons). ➝
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Nord- og Sydamerika er den største region
Selvom Nord- og Sydamerika er den største region, 
når det handler om produktion af kyllingekød (tabel 
1), er produktionen kun steget fra 27 mio. tons i 
2000 til en anslået 42,4 mio. tons i år (figur 1), og 
det reducerer denne regions andel af den samlede 
globale produktion fra 46,3 til 43,6 %. I mellemtiden 
har Asien udvidet sin andel med omkring et procent-
point fra 31,8 procent til 32,7 procent, mens Europas 
bidrag er vokset fra knap 16 % til over 17 %.

USDA’s skøn over den globale produktion af 
slagtekyllinger er steget fra 72,8 mio. tons i 2008 til 
et skøn på 87,4 mio. tons i år (tabel 1). I 2012 blev 
der slagtet næsten 60 mia. kyllinger, hvoraf næsten 
21 mia. blev slagtet i Nord- og Sydamerika eller blot 
35 %. Men den gennemsnitlige slagtevægt pr kylling 
i denne region er mere end 1,9 kg i forhold til det 
globale gennemsnit på 1,6 kg, og derfor udgjorde 
produktionen 43 % af verdens samlede produktion.

Forskel på slagtevægten
Inden for Nord- og Sydamerika varierer den gen-
nemsnitlige slagtevægt meget - fra så lidt som 0,9 kg 
i Haiti, hvor der blev slagtet under 9 mio. kyllinger, 
til mere end 2,4 kg i Argentina, hvor der blev slagtet 
685 mio. kyllinger i 2012.

Nord- og Sydamerika domineres af USA 
og Brasilien
Produktionen fra de enkelte lande i regionen er vist 
i tabel 2. Billedet er klart domineret af USA og 
Brasilien, da disse to lande tegnede sig for ca. 28,6 
mio. tons eller 71,5 % af den samlede regionale 
produktion.

De øverste otte lande tilsammen - som også omfat-
ter Mexico, Argentina, Peru, Columbia, Canada og 
Venezuela - producerede mere end 37 mio. tons eller 
93 % af den totale produktion i 2012 (tabel 2 og 3).

De data fra USDA, som ses i tabel 4, gælder kun 
for slagtekyllingeproduktionen men i modsætning til 
FAO’s tal for slagtekyllingeproduktion, omfatter de 
også et skøn for perioden 2013 til 2015.

Figur 2 viser udviklingen i slagtekyllingeproduk-
tion hos de fire største slagtekyllingeproducerende 
lande i denne region fra 1990 til 2015. Mens pro-
duktionen i USA er fordoblet, har Mexico haft en 
tredobling. Imidlertid har de mest dramatiske udvik-
linger været i Brasilien og Argentina, hvor produk-
tionen er steget henholdsvis mere end fem gange og 
syv gange i forhold til niveauet i 2000.

Tilbage i 2000 var Canada var den fjerdestørste 
producent i Amerika, men i 2005 blev Canada blevet 
overhalet af Argentina og i 2009 også af Colombia 
(tabel 4).

 Tabel 3: Produktion af kyllingekød i Nord- og Sydamerika fordelt 
på land efter størrelse i 2012 (1.000 tons). ➝
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USA
Lavere omkostninger, især på foder, kombineret med 
en relativ mangel på konkurrerende kød, har sat skub 
amerikanske slagtekyllingeproducenter overskud, så 
de seneste skøn for produktionen i 2015 ligger på 
17,8 mio. tons, hvilket er en stigning på næsten 3 % 
i forhold til 2014, hvor produktionen kun lå 1,7 % 
over 2013.

USDA’s økonomer forventer en gennemsnitlig 
vækstrate på godt 2 % om året til 2023, hvor produk-
tionen vil nærme sig 21 mio. tons.

Brasilien
Efter en reduktion i produktionen på næsten 3 % i 
2013, forventedes produktionen af slagtekyllinger 
i Brasilien at stige med en tilsvarende procentdel 
i 2014 på baggrund af lavere produktionsomkost-
ninger og udsigterne til en øget eksport. I 2015 
forventes fortsat stærk efterspørgsel på eksportmar-
kederne og lavere foderomkostninger, så produktio-
nen forventes at stige til mellem 13,1 og 13,3 mio. 
tons. Der er dog nogen bekymring for, at væksten 
kan begrænses af en opbremsning i stigningen i det 
indenlandske forbrug.

Mexico
Ifølge USDA’s International Egg and Poultry 
Review kunne fortsat konsolidering kombineret 
med forbedret biosikkerhed og øgede investeringer 
øge produktionen af slagtekyllinger i Mexico i 2015 
til en rekord på 3,2 mio. tons.

Argentina
Stimuleret af en stigende efterspørgsel fra Rusland 
forventes slagtekyllingebranchen i Argentina at pro-
ducere næsten 2,2 mio. tons i 2015. Produktionen er 
mere end fordoblet inden for de seneste 10 år som 
følge af stigende indenlandsk og udenlandsk efter-
spørgsel sammen med rigelige foderforsyninger. 
En USDA GAIN rapport viser, at den argentinske 

slagtekyllingebranche er meget vertikalt integreret, 
og at de har moderniseret deres produktionsanlæg 
i de seneste år. Dette har resulteret i øget effektivi-
tet, som har øget produktionen, hvoraf omkring 80 
% forarbejdes på 58 føderalt inspiceret slagterier. 
De resterende mindre virksomheder er godkendt 
og kontrolleret af provinsmyndighederne og kan 
kun sælge i områder, hvor de er placeret. De fleste 
virksomheder er indenlandsk ejede. Kyllinger til 
eksportmarkedet slagtes generelt ved 38 til 40 dage, 
mens de, der er bestemt til hjemmemarkedet, slagtes 
ved 49-51 dage for at nå en gennemsnitlig slagte-
vægt på omkring 2,2 til 2,4 kg.

Canada
Canadas slagtekyllingebranche, der er styret af sup-
ply-management, har haft en stabil vækst i perioden 
2000-2014, selv om den gennemsnitlige vækst har 
været beskedne 1,5 % om året. Prognosen for 2015 
er på 1,1 mio. tons, og det peger på en stigning på 
mindre end 2 %, og det forventes, at den fremtidige 
vækst vil ligge her omkring.

Colombia
I modsætning hertil har slagtekyllingebranchen i 
Colombia haft en vækst på knap 5 % om året siden 
2000, og derfor har Colombia overhalet Canada på 
rangliste over de største producenter.

Peru
Mens de seneste officielle data for Peru er for 2012, 
viser rapporter fra branchen, at den nuværende pro-
duktion vil kunne være på ca. 1,2 mio. tons om året, 
men en prognose for så langt frem som til 2020 viser 
kun en lille stigning på dette tal.

Artiklen er publiceret i ThePoultrySite Digital 
January 2015.

jnl

Tabel 4: De største producenter af kyllingekød i Nord- og Sydamerika (1.000 tons).
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EFSA sætter befolkningsreferencer 
for indtag for protein

EFSA har offentliggjort befolkningsreference for 
indtag (population reference intakes (PRIs)) af 
protein og dermed færdiggjort det sidste arbejde 
med kosten referenceværdier (dietary reference 
values (DRV)).

Anbefalet dagligt indtag af protein
En PRI angiver mængden af et enkelt næringsstof, 
som de fleste mennesker i en befolkning har brug, 
afhængigt af deres alder og køn, for at have et 
godt helbred. EFSA’s Panel on Dietetic Products, 
Nutrition and Allergies angiver følgende PRI for 
protein for voksne, spædbørn og børn, samt gravide 
og ammende kvinder:

Voksne (herunder ældre voksne): 0,83 g protein 
per kg kropsvægt per dag.

Spædbørn, børn og unge: mellem 0,83 g o protein 
g 1,31 g protein per kg kropsvægt per dag afhængig 
af alder.

Gravide kvinder: supplerende indtagelse af 1 g, 9 
g og 28 g protein om dagen for det første, andet og 
tredje trimester hhv.

Ammende kvinder: ekstra indtag af 19 g protein 
om dagen i de første 6 måneder af amning og 13 g 
protein per dag derefter.

Panelet har også set på flere sundhedsresultater, 
der kan være forbundet med proteinindtag - såsom 
knoglesundhed, kropsvægt, muskelmasse og nyre-
funktion - men konkluderede, at de foreliggende 
data var utilstrækkelige til at udlede PRI på grundlag 
af disse sundhedsresultater.

Tilstrækkeligt protein i kosten i EU
Panelet anser proteinindtaget i den europæiske 
befolkning til at være tilstrækkelig for alle befolk-
ningsgrupper. Ifølge nationale undersøgelser af for-
bruget, er det gennemsnitlige proteinindtag for 
voksne i Europa ofte på eller over PRI på 0,83 g per 
kg legemsvægt per dag (mellem 67 g og 114 g om 
dagen for mænd og mellem 59 g og 102 g om dagen 
for kvinder).

Protein fra både plante- og animalske kilder
De offentliggjorte PRI gælder for et blandet pro-
teinindtag fra både plante- og animalske kilder. 
Panelet bemærker, at EFSA’s Comprehensive Food 
Consumption Database viser, at de vigtigste kilder til 
protein i voksne europæers kost er kød og kødpro-
dukter, efterfulgt af korn/kornbaserede produkter og 
mælk/mejeriprodukter.

Anbefalinger om andre næringsstoffer
Den videnskabelige udtalelse om protein, der blev 
offentliggjort den 9. februar 2015, følger en anmod-
ning fra EU-Kommissionen til EFSA om at opdatere 
tidligere europæiske råd om DRV under hensynta-
gen til nye videnskabelige resultater og de seneste 
henstillinger på nationalt og internationalt plan. 
Tidligere har EFSA offentliggjort udtalelser om 
DRV’er for kulhydrater, kostfibre, fedt og vand.

Afslutning
Dette og tidligere udtalelser om DRV’er er blevet 
vedtaget af panelet efter samråd med medlems-
staterne, videnskabsfolk og andre interessenter. 
Høringerne sikrer, at EFSA baserer sine udtalelser 
på det bredeste udvalg af informationer, data og 
holdninger for at færdiggøre arbejdet og give den 
mest up-to-date og omfattende rådgivning til beslut-
ningstagere i EU.

EFSA / jnl
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Højpatogen fugleinfluenza på israelsk fjerkræfarm 
Udbrud af H5N1 fugleinfluenza er den 18. januar 
blevet bekræftet i Israel og på Vestbredden. Israelske 
og palæstinensiske embedsmænd beordrede nedslag-
ning af besætningerne og iværksatte strenge foran-
staltninger for at dæmme op for spredningen.

Indtil videre er omkring 15.000 fugle døde af 
H5N1 fugleinfluenza på Aviel kalkunfarmen nær 
Hadera, Israel og yderligere 4.000 har vist kliniske 
tegn på et palæstinensisk coop nær Jenin, rapporterer 
de israelske og palæstinensiske myndigheder. Israels 
landbrugsministerium siger, at man er begyndt at 
aflive omkring 100.000 fugle på coops i Aviel områ-
det, og man vil fortsætte med at overvåge fjerkræ 
inden for 10 kilometers radius herfra.

Tests viste en inficeret fugl på farmen i løbet af 
weekenden, og ministeriet tog straks beslutning om 
at slå hele besætningen ned, hvilket er i overensstem-
melse med standard procedurer i de vestlige lande.

Kalkunfarmen har 13 huse med i alt 55.000 haner 
og 25.000 høner i alderen 16-17 uger og dødelighe-
den blev observeret i fem af staldene, mens dødelig-
heden var meget høj og hyper akut i 3 af dem, står 
der i rapporten til OIE.

I en post mortem undersøgelse blev der fundet 
enteritis og forstørret milt. 350 m væk fra den infi-
cerede farm er der en anden farm med 61.000 5 uger 
gamle kalkuner, men der er ingen kliniske tegn hos 
kalkunerne på denne farm. Der er ingen andre kom-
mercielle flokke inden for en radius på 3 km.

Desuden blev der indsamlet prøver fra en kalkun 
coop i landsbuen Siris, nær Jenin på Vestbredden 
med 2 flokke på henholdsvis 77 og 125 dage. 
Prøverne blev sendt til Israel, hvor landbrugsmini-
steriet embedsmænd bekræftede tilstedeværelsen 
af H5N1. Israelske embedsmænd, der arbejder tæt 
sammen med deres kollegaer på Vestbredden, instru-
erede dem i, hvordan man håndterer sagen, hvor 
alle 17.400 kalkuner i coopet skal slås ned. Der var 
allerede slagtet 4.000 kalkuner, og disse vil også 
blive destrueret.

Andre farme inden for en radius på tre kilometer 
er sat i karantæne.

Aviel er cirka 30 kilometer fra Jenin, og sikkerhe-
den ved grænseovergangene mellem Vestbredden og 
Israel er nu blevet strammet for at forhindre enhver 
potentiel risiko for, at inficerede fugle kommer ind i 
Israel. Udbrud af H5N1 dukkede først op i israelsk 
fjerkræ i marts 2006. Siden da har alle udbrud i 
kommercielle flokke også fundet sted i marts måned 
- 2011 og 2012 - bortset fra én hændelse i januar i 
2010, 8 km fra den aktuelle sag.

World Poultry / OIE / jnl

Britiske Faccenda Foods rapporterer om stærk 
vækst i indtjeningen
Fjerkræintegrationen Faccenda Foods fra 
Oxfordshire har offentliggjort et stærkt regnskab 
for de 12 måneder, som sluttede i april 2014, med et 
overskud før skat på mere end det dobbelte af året 
før.

Regnskabet viste et overskud før skat på 11,3 
mio. £ (ca. 112,9 mio. kr.) fra en omsætning på 
næsten 420 mio. £(ca. 4,2 mia. kr.) ca. 53 mio. £ 
(ca. 530 mio. kr.) mere end i regnskabsåret 2012-13. 
Produktionsomkostningerne steg med 43 mio. £ (ca. 
430 mio. kr.) til 373 mio. £ (ca. 3,73 mia. kr.). 

Selskabet siger i en meddelelse, at der på trods af 
et fald i volumen på 2,3 %, holdt prisstigninger på 
6,1 % hånden under resultatet.

Firmaet har oplevet et stort ønske om sporbarhed 
fra deres kunder, og der er indgået en række langsig-
tede aftaler.

Faccenda Foods erhvervede 100 % af aktiekapi-
talen i Cranberry Turkeys i april 2014 for 44,2 mio. 
£ (ca. 442 mio. kr.). Cranberry Turkeys havde et 
overskud på 3,5 mio. £ (ca. 35 mio. kr.) over en 16 
måneder periode til april 2014.

Faccenda Foods meddelte for nylig, at de ville 
overtage Cherry Valley’s andeslagteri, hvilket ville 
gøre Faccenda Foods til den eneste britiske leveran-
dør af både kylling, kalkun og and.

Adm. direktør Andy Dawkins siger, at resulta-
terne var forbedret for0 fjerde år i træk.

"Vi vidste, at fortsat succes i år ville blive under-
støttet af at udnytte fordelene ved at have en integre-
ret fødevarevirksomhed, investere i vores leverings-
evne og ved at komme først med nye produkter og 
serviceydelser til vore kunder, og vi tror, vi har været 
i stand til at levere på disse områder."

Han pegede på færdiggørelsen af et forarbejd-
ningsanlæg til 35 mio. £ (ca. 350 mio. kr.) ved 
firmaets hovedkvarter i Brackley som en positiv 
udvikling.

"Vi er fortsat overbeviste om, at vi med vores 
stærke balance og store menneskelige ressourcer kan 
fortsætte med at investere for at få vores forretning 
til at vokse, så vi kan fortsætte vores strategi og 
bygge videre på disse resultater, så vi kan fortsætte 
med at at levere stærke resultater."

Farmers Weekly / jnl
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Ægproduktion i Skotland

Familien Campbell på Glenrath Farms i Skotland 
ved et par ting om at sælge æg. Familien har været 
i branchen i 50 år og er den største leverandør af 
æg fra frilandshøner i Storbritannien, samt en 
betydelig producent af bur-, skrabe- og økolo-
giske æg. I forbindelse med IEC-konferencen i 
Edinburgh i septeber 2014 havde John Campbell 
inviteret de delegerede til at besøge sin virksom-
hed.

Det er 50 år siden, at Cathy Campbell begyndte at 
sælge æg dør-til-dør for at supplere familiens ind-
komst. Det var så vellykket, at hendes mand, John 
Campbell, blev involveret, og de blev leverandør 
til Spar. En kontrakt med Tesco fulgte kort efter, og 
virksomheden har ekspanderet lige siden.

Frilandsproduktionen udgør 45 % af deres sam-
lede produktion, og efterspørgslen fortsætter med 
at stige. Glenrath Farms er også en af de 10 største 
fjerkrævirksomheder i Storbritannien med en årlig 
omsætning på 56 mio. £ (ca. 560 mio. kr.), og de 
sælger omkring 10 mio. æg om ugen. Selskabets 
Kitty Campbell Free Range Eggs sælges i Tesco 
butikker over hele landet og i Asda og Sainsbury i 
Skotland.

Historien om Glenrath Farms
John Campbell startede produktionen af fjerkræ i 
1957, og han begyndte med 113 høns fra hans kones 
forældre i Argyleshire.

Familien Campbell flyttede til Glenrath Farm 
nær Peebles på grænsen til England, hvor de 
udrugede, opdrættede og handlede med hønniker. 
Forretningsbetingelserne var barske, og det resulte-
rede i, at John Campbell blev tvunget til at sælge en 
del af gården for at finansiere virksomheden. I dag 

taler han med stor stolthed om, hvordan han 49 år 
senere i 2014 var i stand til at tilbagekøbe den jord, 
han oprindeligt solgte, så farmen igen fik sin oprin-
delige størrelse.

I 1970 begyndte ægbranchen til at udvide massivt 
og Glenrath havde et valg enten at udvide eller slutte 
sig til de mange producenter, som forlod branchen. 
John Campbell besluttede at udvide, og han købte 
en anden ægfarm og lejede to mere fra en producent, 
der havde stoppet produktionen. John Campbell tog 
til Edinburgh og solgte sine æg direkte til detail-
handlerne, længe før det var på mode for produkter 
at være ”farm fresh”.

Familien Campbell tog også en kontrakt til et 
skotsk supermarked, der siden blev overtaget af 
Tesco, som i dag aftager 75 % af æggene fra 
Glenrath Farms, mens 25 % går til Asda.

John Campbell siger, det er loyaliteten overfor 
hans kunder, som har gjort virksomheden så vellyk-
ket. ”Vores politik er at give vores kunder, hvad de 
vil have, hvordan de vil have det og til tiden. Det er 
så simpelt som det. Det var svært tidligere i år med 
sne og det forfærdelige vejr i påsken, men vi mis-
sede aldrig en levering.”

Glenrath Farms i dag
Glenrath Farms har 1,2 mio. æglæggende høner, 
hvoraf de fleste er indenfor 20 miles (godt 32 km) af 
hovedkontoret i West Linton godt 25 km sydvest for 
Edinburgh. Kontraktlandmænd leverer yderligere 10 
% af æggene, som Glenrath Farms sælger. Opdræt 
har været en del af virksomheden fra starten, men der 
bliver også indkøbt hønniker. Familien ejer og driver 
i alt 15.000 hektar og beskæftiger 230 medarbejdere.

Ud over Kitty Campbell brandet, der blev startet i 
2011, markedsfører Glenrath Farms følgende brands: 

Reklame for Kitty Campbell Free Range Eggs på en af Glenrath Farms’ trailere.
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Cage-fri, Big and Scottish og Glenrath i Skotland. Men 
en betydelig del af deres forretning består i at produ-
cere supermarkedskædernes private labels.

Kitty Campbell Free Range Eggs fik et meget roste 
certifikat i producent/forhandler kategorien i 2014 
Scottish Egg Quality Awards, der er sponsoreret af 
ForFarmers og Scottish Rural College (SRUC). Der er 
nu tre generationer af Campbell familien, som arbejder 
i hele denne mange-million pund virksomhed. De har 
ikke har mistet deres rødder som landmænd, og udover 
de æglæggende høner har de en besætning bestående 
af 10.000 moderfår og 500 Limousin og Charolais 
ammekøer. Disse sælges til både kød og som avlsdyr. 
Deres begejstring for at vise deres præmiedyr fremgår 
tydeligt af trofæer udstillet i bestyrelseslokalet.

”Som virksomhed er vi ikke bange for udfordrin-
ger” siger sønnen Ian Campbell, den nuværende adm. 
”I erhvervslivet er det sådan, at hvis du ikke bevæger 
sig fremad, så går du baglæns.”

For at bevise det, har virksomheden for nylig inve-
steret 6 mio. £ (ca. 60 mio. kr.) i en ægproduktfabrik 
ved siden af pakkeriet på Millennium Farm tæt ved den 
engelske grænse.

Og det kommer efter, at de i perioden op til 2012 
har brugt over 40 mio. £ (ca. 400 mio. kr.) på berigede 
bure, i tide til forbuddet mod traditionelle bure. Nu er 
Glenrath Farms ved at udskifte nogle at disse anlæg og 

omlægge dem til skrabeægsproduktion i forventning 
om vækst i denne niche af markedet.

Produktkvalitet
Innovation og fleksibilitet er helt klart vigtigt. Men 
hvis der er én ting, der understøtter forretningen, det er 
produktkvalitet, siger Ian Campbell, så alle æg produ-
ceres efter reglerne i det britiske Lion brand.

Management og foderstrategier anvendes for at 
begrænse ægstørrelsen. ”Hvis du styrer ægstørrelsen 
tidligt, så undgår du, at æggene bliver for store senere. 
Vi tilstræber en gennemsnitlig ægvægt 64 g ved slut-
ningen af læggeperioden” siger Ian Campbell.

Dette er især vigtigt for pakninger med æg af for-
skellig størrelse, for tilsammen skal de 15 æg veje 
mindst 805 g. »Hvis æggene er for store, giver vi væk 
ekstra vægt gratis - hvilket ikke giver forretningsmæs-
sig mening.” Kvalitet i slutningen af æglægningsperio-
den er også vigtig, så kalciumniveauerne øges for at 
forbedre skalstyrken. ”Det er fint at producere æg, men 
du skal være i stand til at sælge dem.”

Der er også andre økonomiske overvejelser. Hvis 
æggene knækker på pakkeriet, bliver andre æg usælge-
lige, og emballagen kan også blive ødelagt.  

”Det kan være nødvendigt at stoppe og rengøre pak-
kemaskinen, og det koster os tid og penge” påpeger Ian 
Campbell. ➝

Reklame på en af Glenrath Farms’ lastbiler. Reklame for Lion brandet og Glenrath Farms på en af deres trailere.

4 burstalde med hver ca. 100.000 høner berigede bure inline med pakkeriet på Millennium Farm.

Den femte og nyeste burægsstald med ca. 150.000 høner i berigede bure er også inline med pakkeriet på Millennium Farm.
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Hønsehus til frilandsproduktion på Glenrath Farms.

Frilandsproduktion på Glenrath Farms. Bemærk der er intet hegn ud mod vejen, fordi ’hønerne kommer hjem, når det bliver mørkt.

En meget stolt John Campbell viste sammen med sine børne-
børn Glenrath Farms frem for delegerede ved IEC-konferencen 
i Edinburgh i september 2014.

Udstyret på den nye ægproduktfabrik på Millennium Farm er 
fra SANOVO Technology

Frilandsproduktion på Glenrath Farms. Bemærk hønsegården 
med skjulesteder og fårene på bakkerne bag stalden.

Glenrath Farms - Lorna, Amy og Kitty Campbell.
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Det er her den nye Moba 500 pakkemaskine spil-
ler en rolle, for den fjerner æg med hårfine revner og 
forhindre, at æggene går i stykker under pakningen. 
Glenrath Farms bruger også robotter til at sætte æg i 
bakkerne, hvilket yderligere reducerer spild.

Det har også høj prioritet at forebygge skader 
på æggene, inden de kommer til pakkeriet. ”Vi har 
reduceret revner med 4 % ved at opdatere transport-
båndene i husene, og andre ændringer i frilandspro-
duktionen” siger han. Når de sorterer op til 2 mio. æg 
om dagen, gør det en stor forskel for produktivitet.

Ændringen til berigede bursystemer var også en 
udfordring i form af frasorteringer, fordi måtterne 
i rederne resulterede i mere snavsede æg. Glenrath 
Farms egen standard er ikke at overstige 5 % farsor-
teringer set over hele læggeperioden.

Plastikbakker
Emballage spiller også en væsentlig rolle at kunne 
levere æg af høj kvalitet til kunderne. Til dette formål 
har Glenrath Farms for nylig indført plastikbakker i 
flere af deres varenumre. Disse er lavet af genbrugs-
plastikflasker, så der bruges mindre energi i produk-
tionen af dem i forhold til papbakker.

Der har været gode kundefeedback med betyde-
ligt mindre spild under transporten og i butikkerne. 
Bakkerne kommer med en sikkerhedslukning og 
deres åbne karakter gør det muligt for folk at se farven 
og kvaliteten af æggene, de køber. ”Det er en win-win 
for alle involverede” siger Ian Campbells datter Amy 
Campbell, som også er virksomhedens marketing-
chef. ”Vi er i stand til at vise vores produkt, spare 
penge og reducere miljøpåvirkningen.”

Den oprindelige idé kom, mens de var på udkig 
efter en løsning til emballering af de meget store æg, 
som har tyndere skaller. Plastikbakkerne kan fremstil-
les med større celler og har vist sig at være mere sikre.

Kitty Campbell brandet har været solgt i plastik-
bakker i omkring et år, og virksomheden har netop 
afsluttet et vellykket forsøg med private label til et 
supermarked. Og plastikbakker af genbrugsplast ikke 
er selskabets eneste grønne initiativ. Sidste år plantede 
Campbell familien 20.000 træer for at opretholde 

Skotlands skove samt skabe et bedre miljø for deres 
frilandshøner.

”Kunderne bliver mere kræsne, så det er afgørende 
at skabe en positiv opfattelse af virksomheden, for det 
giver loyalitet” siger Amy Campbell.

John Campbell
John Campbell fra Glenrath Farms er sandsynligvis 
den mindst generte person i den britiske fjerkræbran-
che, og ingen er i tvivl om han mening om et aktuelt 
problem - fra berigede bure, over næbtrimning og 
dyrevelfærd generelt til frihandelsaftaler, og han er 
altid klar til at argumentere og kæmpe for, hvad han 
synes er bedst for producenterne.

I hans 50-årige karriere i fjerkræbranchen er han 
gået fra at være en lille ægproducent i bakkerne 
syd for Edinburgh til at blive en af Storbritanniens 
største ægproducenter, der leverer 1,4 mio. æg til 
Storbritanniens supermarkeder hver dag hele ugen.

Læg dertil en 10-årig periode som borgmester i 
hans lokale by, Peebles, to kampagner for at komme 
i det skotske parlament, en OBE orden og utallige 
andre udmærkelser, herunder IEC’s Egg Person of 
the Year i 2010.

Farmers Weekly / jnl

Gosford House, der ejes af Jarlen af Wemyss og March, producerer på en af deres avlsgårde en del af de økologiske æg, som 
Glenrath Farms sælger.

Cathy og John Campbell her sammen med Adriana Larsen.
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Rapport fra IEC’s møde i Edinburgh
i september 2014
Over 300 delegerede fra 38 lande deltog i 
International Egg Commission’s (IEC) årlige 
Global Leadership Conference konference, som i 
år blev holdt i Edinburgh i Skotland i begyndel-
sen af september. 

IEC’s formand, Cesar de Anda fra Mexico, sagde i 
sin åbningstale til de delegerede, at ægbranchen har 
udviklet sig meget gennem de sidste 50 år, og han 
forventede, at æg vil blive den vigtigste fødevare for 
mennesker i 2050.

Ledelsen i IEC. Fra venstre er det Julian Madeley, direktør i IEC, 
Andrew Jorret fra Storbritannien, Tim Lambert, Canada, Cesar 
de Anda, Mexico, Ben Dallert, Holland og James Kellaway, 
Australien.

Peter Kreiner, adm. direk-
tør for restaurant Noma i 
København, fortalte om deres 
strategier for at blive verdens 
bedste restaurant.

De har 90 gæster om dagen 
– 45 til frokost og 45 til mid-
dag - og næsten lige så mange 
ansatte, og de har fra starten 
arbejdet hård på at blive en 
af verdens bedste restauranter, og de har haft 2 
Michelin stjerner siden 2007.

I 2006 var de verdens 33. bedste restaurant, og i 
2007 sprang de op til nr. 15 og i 2008 til nr. 10. Fra 
2009 har de ligget i top 3, med en 3. plads i 2009, 
2. plads i 2013 og førstepladser i 2010, 2011, 2012 
og 2014.

Peter Kreiner mente, at successen skyldes 3 ting:
• Perfektion
• Innovation og vedvarende udvikling – 365 dage 

om året – vurderer nye ideer fra alle ansatte.
• Udholdenhed – INGEN genveje, men hårdt arbej-

de

Peter Kreiner fortalte om deres overvejelser om at 
udvide, enten til større lokaler i København eller 
med nye restauranter i f.eks. New York og Tokyo. 
De var nået frem til, at det var vigtigere at holde fast 
i det, som virker for dem, så derfor udvider de ikke, 
selv om kundegrundlaget er til det. De har dog og 
vil fortsat lave nogle gæste restauranter i nogle af 
verdens storbyer, hvor de vil lave og servere deres 
mad i et par uger.

Peter Kreiner sluttede med at fortælle, at når de 
åbner for reservationer 2-3 måneder fremme i tiden 
til restauranten i København, så bliver der udsolgt på 
meget kort tid, normalt i løbet af et par timer, men 
somme tider endnu hurtigere, så hvis man har den 
rigtige historie, så behøver marketingbudgettet ikke 
være ret højt. Man kan heller ikke, hvis man har 
penge nok eller er en verdensstjerne af den ene eller 
anden slags, købe sig forbi køen.

David Bosshart fra Gottlieb 
Duttweiler Institute fortalte om 
fremtidens forbrugere, der er 
forvirrede, fordi de bliver bom-
barderet med informationer, der 
enten er baseret på romantik 
eller videnskabelige fakta eller 
en blanding af begge dele.

Den ene dag er den nye trend 
eller diæt det eneste rigtige, og 
næste dag kan du dø af den. 

Forbrugerne ønsker også at vente i kortere og 
kortere tid, og jo mere utålmodigt et samfund bliver, 
jo større bliver behovet for fast food.

Forbrugerne vil have, hvad de behøver, og de 
kræver gennemsigtighed i produkterne, og her er 
lokalt mere simpelt og forståeligt end økologi. Nogle 
ønsker også selv at producere eller være med til at 
producere deres animalske produkter, og det kender 
vi jo fra forskellige kopasserlaug i Danmark, og i 
USA kan man nu leje nogle høns med hønsehus, 
indhegning og foder mm. – se f.eks. www.rentthe-
chicken.com, så høner ligesom hund og kat bliver 
en del af familien. 

Urban farming bliver mere og mere udbredt, og 
det vil detailhandelen reagere på ved at finde leve-
randører.

David Bosshart sagde, at forbrugerne vil forføres, 
og de tilgiver, så man skal appellere til hjertet – og 
til pungen.

David Bosshart sluttede med at sige, at detailhan-

Peter Kreiner

David Bosshart
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del er vigtig, det er detailhandlere ikke, for forbru-
gerne bliver mindre og mindre loyale.

Julie Fitzpatrick fra Moredun 
Research Institute i Edinburgh 
fortalte om forskningen i blod-
mider og bæredygtig ægpro-
duktion og den rolled et spiller 
I den globale forsyningssikker-
hed

Hun fortalte, at blodmider 
nok koster ægbranchen i EU 
130 mio. € (næsten 1 mia. kr.) 
om året.

Blodmider er svære at bekæmpe, for under gun-
stige forhold kan miden reproducere sig på omkring 
en uge.

De har arbejdet med at udvikle en vaccine mod 
blodmider, og de har arbejdet med både en autovac-
cine eller en ny rekombinant vaccine.

Den nye recombinant vaccine ser ud til at virke 
delvis, for under laboratorieforhold reducerer 
den forekomsten af blodmider med ca. 35 %. 
Kommercielle forsøg vil starte i 2015.

I den efterfølgende diskussion på Produktions 
Komite mødet var der flere, som argumenterede 
med, at en 35 % dødelighed med vaccinen mod 
blodmider ikke ville være godt nok, men vaccinen 
kunne måske kombineres med andre bekæmpelses-
metoder.

Julie Fitzpatrick indrømmede da også, at vacci-
nen aldrig ville kunne stå alene men skulle være en 
del af en integreret bekæmpelse.

Nick Major fra ForFarmers/
BOCM Pauls fortalte om den 
fremtidige forsyning og efter-
spørgsel efter råvarer til foder.

Stigende befolkning, stigen-
de velfærd og stigende urbani-
sering giver større efterspørgsel 
efter proteiner, og i det regne-
stykke betyder stigende velfærd 
mere end stigende befolkning.

Han forudsagde, at ægproduktionen vil stige fra 
62 mio. tons i 2007 til 102 mio. tons i 2050 – altså 
med 64 %, mens produktionen af fjerkrækød vil 
blive fordoblet.

Det betyder, at der frem til 2050 er behov for mere 
end 100 mio. tons foder ekstra til ægproduktionen og 
150 mio. tons ekstra til fjerkrækødproduktionen..

I USA bruges i dag ca. 50 % af majshøsten til 
bioethanol.

Nick Major mente, at kødbenmel sikkert igen vil 
blive tilladt i EU, men kun på tværs af arter, og vi 
har kun et begrænset brug af korn og olieafgrøder 
til biofuel

Han kunne også forestille sig, at proteiner fra 
insekter kunne komme på tale til dyrefoder, og 
måske kunne produktionen blive baseret på affald.

Nick Major sluttede med at sige, at manglende 
forsyningssikkerhed (kraftigt stigende fødevarepri-
ser) kan have store politiske konsekvenser og gav 
som eksempel det arabiske forår.

Daniel Windhorst fra Lohmann 
Animal Health fortalte om 
zoonoser I ægproduktionen, og 
hvad man have opnået indtil nu, 
og hvilke problemstillinger, der 
venter forude.

I 1988 satte den britiske 
minister fokus på salmonella, 
og det medførte store omkost-
ninger for branchen.

Vaccination mod salmonella var en succes, der 
gav en reduktion på næsten 50 % på bare 4 år.

Daniel Windhorst påpegede, at monofasisk 
Salmonella Thyphimurium er et stigende problem, 
der nok stammer fra Asien.

Til slut henviste han til hjemmesiden www.
salmonella360.com, hvor man kan læse mere om 
salmonella og bekæmpelse heraf. 

David Hughes fra Imperial 
College London fortale om de 
nyeste tendenser I markedet for 
æg og ægprodukter.

David Hugges fortalte, at 
ægproduktionen i Asien nu 
udgør langt over 50 % af den 
globale produktion, og at sti-
gende indkomst giver større 
forbrug af mælk, æg og kød, 
og i lande med stigende indkomster vil svindel med 
fødevarer vil være højt på mediernes dagsorden.

Der kommer flere og flere varer, hvor æg er sub-
stitueret af noget andet, og afdelingerne med meals-
to-go i supermarkederne bliver større og større, for 
folk køber løsninger ikke de enkelte ingredienser, så 
hvor er retterne med æg?

Click & Collect, hvor man bestiller på nettet og 
henter i forretningen bliver mere og mere udbredt, 
for mange forbrugere og familier har en travl hver-
dag.  

David Hughes opfordrede til at udnyttes ægs høje 
indhold af protein i markedsføringen, samt at lave 
en ingrediensliste på æg. Den ville så bestå af et 
ord: æg.

På workshoppen for Økonomi og Statistik fortalte 
Hans-Wilhelm Windhorst om BRICS’ landenes 
rolle I den globale produktion og handel med æg.

I 2012 levede der næsten 3 mia. mennesker i 

Julie Fitzpatrick

Daniel Windhorst

David Huhges

Nick Major



60

disse lande (brasilien, Rusland, 
Indien, Kina og Sydafrika) sva-
rende til 42 % af den globale 
befolkning, og de stod for 22 % 
af den globale økonomi.

Rusland investerer ikke 
så meget i æg, som de gør i 
slagtekyllinger og svin, mens 
Brasilien fokuserer på slagte-
kyllinger og soja

I dag er USA og Brasilien 
lige store på eksport af slagtekyllinger, med hver ca. 
4 mio. tons.

I 2030 forventes Brasilien at nå 5 mio. tons, mens 
USA forventes at falde til 3,8 mio. tons.

Indiens eksport vil stige meget i løbet af de næste 
10 år, og den vil især gå til Mellemøsten.

Tyrkiet bygger mange nye farme med op til 2 
mio. høner pr farm, og de er nu nummer to i eksport 
efter Holland. De nye farme bygges efter EU’s stan-
darder (eller med mulighed for at berige dem). og de 
er også ved at udvikle en ægproduktindustri, og de 
vil have mulighed for at eksportere til EU.

Fødevaresikkerhed er kommet højere på dags-
ordenen i Kina, specielt for dem, der har penge at 
købe for.

Det samme sker ikke i Indien – endnu.

David Fowler fra Center for 
Ecology and Hydrology fortalte 
om det globale kvælstofkreds-
løb og dets betydning for land-
brugsproduktionen.

David Fowler sagde, at bio-
logisk nitrogenfiksering ikke er 
nok til at given høj plantepro-
duktion I landbruget, for af de 
ca. 413 Tg kvælstof, der fixeres 
fra atmosfæren om året, kommer de ca. 210 Tg fra 
menneskelig aktivitet (60 fra biologisk fiksering i 
landbruget, 120 fra industriel fiksering og 30 fra 
forbrænding).

Charles Spence fra Oxford 
Universitet fortalte, at man er 
begyndt at bruge mange san-
ser i markedsføringen af mange 
forskellige produkter, og sanse-
marketing handler om, hvordan 
vi som mennesker opfatter tin-
gene, og her spiller psykologien 
en afgørende rolle. De mest 
succesfulde appellerer til så 
mange sanser som muligt, og til nogle vasketablet-
ter er der nu tilsat dufte til indpakningen, for at give 
kunden en mere positiv oplevelse.

Nye design i ægpakninger giver en anden fornem-

melse, og indenfor mange forskellige brancher er 
mange begyndt at integrere et smil i deres logo.

Der findes også mange videnskabelige undersø-
gelser, der viser, at lyde påvirker vores smagsople-
velser og vores indkøbsvaner, så der er en grund til, 
at der spilles musik i højtalerne i mange indkøbscen-
tre og butikker.

Ved den afsluttende frokost deltog vi alle i et 
eksperiment, hvor vi skulle vurdere madens smag, 
anretning og pris, efter hvordan forretten var anrettet 
på tallerkenen, om hovedretten blev spist med bestik 
af høj (tungt og solidt) eller lav (tyndt og let) kva-
litet, og om desserten blev serveret på runde hvide 
eller firkantede sorte tallerkener.

Mens der ikke var nogen forskel på bedømmel-
serne af forretten, så var der ved hovedretten en 
signifikant forskel på både smag, anretning og den 
pris, vi ville betale for maden, alt efter om den blev 
spist med bestik af høj eller lav kvalitet, og det var 
dem, der havde fået bestik af høj kvalitet, som gav 
de højeste point. Desserten blev også bedømt til at 
smage bedre, når den blev serveret på firkantede 
sorte tallerkener i stedet for runde hvide tallerkener, 
mens der ikke var nogen forskel på, hvor meget vi 
ville betale for den.

Chad Gregory fra United Egg 
Producers fortalte, at deres 
medlemmer har 260 mio. 
æglæggere.

I sekretariatet er de 7 ansatte, 
og de har et budget på 2,5 mio. 
$ (16,3 mio. kr.).

I USA har 56 familiefarmere 
mere end 1 mio. æglæggere.

Chad Gregoru fortalte, at de 
nye regler i Californien kun gælder for konsumæg, 
og at æg, der importeres Californien, skal produce-
res med mindst 116 in2 (ca. 750 cm2) pr høne uden 
berigelse.

Det betyder, at nye ægfarme bygges lige på den 
anden side af statsgrænser.

Nu der ikke kan laves en national aftale, så for-
veted Chad Gregoru, at HSUS (Humane Society of 
the United States) nok vil gå tilbage til Californien 
og kræve ’cage-free’ – altså ingen berigede bure.

Nogle stater lægger sag an mod Californien med 
krav om, at det er imod forfatningen at stille krav til 
produktionen i andre stater.

Braldt ægproducenterne er der stor bekymring 
over, hvordan de 15 mio. æg, der hver dag impor-
teres til Californien, vil komme fra, og hvordan de 
vil/skal produceres, og mange forventer TOTALT 
KAOS.

Wayne Liu fra Ovodan Foods fortale om fremtiden 
for produktionen af ægprodukter i Kina.

Hans-Wilhelm  
Windhorst

David Fowler

Charles Spence

Chad Gregory
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Priserne på æg er steget 
meget i Kina og lå i starten af 
september 2014 på 1,8-1,9 $ 
(11,75-12,50 kr.) pr kilo.

90 % af æggene kommer fra 
farme med mindre en 50.000 
høner, og i Kina er der 1 farm 
med 3 mio. høner, 5 med mere 
end 1 mio. høner og 10 mere er 
ved at blive bygget.

Ægproduktfabrikkerne ligger omkring Beijing og 
Shanghai og 4 mere i de ægproducerende provinser 
nordøst for Beijing

Der er 18 virksomheder, der laver ægprodukter 
i Kina.

De 14 producerer både flydende og tørrede pro-
dukter, og kun få har egen ægproduktion.

Melaminskandalen i 2008 satte en stopper for 
pulvermarkedet, og det er først nu ved at vende 
tilbage.

Kapaciteten var i 2013 på 500.000 tons, halvt 
flydende og halvt pulver.

Fødevaresikkerhed er vigtig, og folk ryger i fæng-
sel ved svindel.

Der er en enorm handel med æg på børserne, 
og det er ren spekulation, for nogle æg handles 
MANGE gange.

Morten Ernst fortalte om 
udviklingen i produktionen af 
ægprodukter i det øvrige Asien.

Forbruget af æg svinger 
meget fra land til land i Asien, 
fra 2,4 kg/indb. i Indien til 18,6 
kg/indb. i Kina.

Indien producerer 3,8 mio. 
tons, og, men produktionen i 
Indien er stigende, produktions-
priserne er meget lave. HSUS India er også på banen 
med krav om ’cage-free.

Ægproduktfabrikkerne i Indien har en samlet 
kapacitet på 50.000 tons om året, og næsten 100 % 
af ægprodukterne eksporteres.

2 farme i Malaysia måtte stoppe produktionen og 
eksporten til Singapore på grund af salmonella.

Ægbranchen i Thailand er ikke international, 
og kun enkelte virksomheder producerer flydende 
ægprodukter.

Der er stor vækst i Indonesien, og en stigende 
middelklasse ændrer markedet. Landet har en stor 
import af ægpulver.

Sydkorea ramt af fugleinfluenza, og priserne på 
æg er høje. Landet importerer både frosne og tørrede 
ægprodukter. 

Japan største importør af ægprodukter, og den 
stigende gennemsnitslevealder betyder meget.

Der er en stigende urbanisering i Asien, med 44 

mio. mere i byerne om året. Det stiller krav til infra-
strukturen, og megabyer som Bangkok vil udvide til 
en radius på 200 km i de næste år.

Nan-Dirk Mulder fra 
Rabobank fortalte om nye for-
retningsmodeller.

M a r k e d s b e t i n g e l s e r n e 
ændrer sig hurtigt, og den sti-
gende befolkning og den større 
velfærd givet et behov for 50 
% flere fødevarer i 2030, og 
behovet vil især være i Asien 
og Afrika.

Begrænsede ressourcer, land og vand, og ny tek-
nologi vil få stor betydning, og det vil stille store 
krav til sporbarhed og gennemsigtighed.

Når markedet ændrer sig, skal forretningsmodel-
len også ændres, og produktionen vil være16 mio. 
tons æg større om 10 år,

Forbrugerne vil fortsat være irrationelle, og det 
vil give vækst for discount og nicheproduktioner 
(lokal, miljøvenligt, dyrevelfærd). 

I Ukraine og Rusland ses nu firmaer, der har hele 
kæden fra jord, råvareproduktion, foder, rugerier, 
opdræt, ægproduktion, pakkeri og produktfabrik, 
distribution.

Forbrugerbekymringer kan påvirke salget ganske 
dramarisk, og det har fået forbruget af kyllingekød 
(antibiotika) og æg (fugleinfluenza) til at falde 
betragteligt i en periode i visse lande.

Flere og flere dagligvarer vil blive solgt via inter-
nettet.

International Egg Foundation
IEC har stiftet International Egg Foundation, der er en 
selvstændig velgørenhedsfond, hvis formål er at øge 
ægproduktionen og ægforbruget i udviklingslandene, 
og at give underernærede spædbørn, børn og fami-
lier en uafhængig, bæredygtig, proteinforsyning af 
høj kvalitet. På mødet i Edinburgh blev de stiftende 
medlemmer, der hver havde doneret mindst 5.000 $, 
£ eller €, hyldet, heriblandt Sanovo ved Thor Stadil. 
Man kan læser mere om International Egg Foundation 
på: www.internationaleggfoundation.com. 
 ➝

Wayne Liu

Morten Ernst

Nan-Dirk Mulder
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Thor Stadil med beviset på, at han var en af de stiftende med-
lemmer af International Egg Foundation.

International Egg Nutrition Consortium

International Egg Nutrition Consortium afholdt for 
første gang en helt symposium for at fortælle om det 
nyeste indenfor æg og ernæring.

Mitch Kanter fra Egg 
Nutricion Center i USA fortalte 
om de nyeste tendenser inden-
for sundhed og ernæring, som 
kan påvirke ægbranchen.

Forbrugerne stiller stigende 
krav om ernæringsmæssige for-
dele ved de ting, vi spiser, og 
her spiller naturlige fødevarer 
uden tilsætningsstoffer en stor 
rolle.

Der er stigende interesse for bæredygtighed, og 
mange opfatter bæredygtighed mere bredt/globalt, 
end vi umiddelbart tror. Indenfor ægproduktionen er 

produktiviteten er steget meget i løbet af de sidste 
50 år, så der bruges mange færre ressourcer på at 
producerer æg i dag.

Der er flere overvægtige i de rige lande, og flere 
får livsstilssygdomme. Det har fået mange flere til at 
skifte fra at spise mange kulhydrater til forskellige 
’protein’ diæter. Forbrugerne ønske fødevarer med 
større ernæringstæthed, og æg giver færre kalorier pr 
servering end andre proteiner. Der er også stigende 
erkendelse af, at efterkrigstidens kostråd om at spise 
mindre fedt og flere kulhydrater nok var forkerte og 
har givet mange overvægtige.

Der er en stigende gennemsnitslevealder i den 
rige verden, og når vi bliver ældre, falder behovet for 
protein IKKE, selv om appetitten falder

Der er stigende forståelse for, at kolesterol – og 
måske mættet fedt i det hele taget - ikke er skade-
ligt, og her har bogen: ‘The big fat surprise’ af Nina 
Teicholz virkelig sat gang i debatten i USA.

Fejl- og underernæring er stadig vigtig i den 3. 
verden, og selv i USA går 1 ud af 5 børn sultne i seng 
hver dag. De får måske kalorier nok, men ikke nok 
proteiner, vitaminer og mineraler.

Der er et stærkt stigende antal personer med 
hjertekar problemer og andre livsstilssygdomme i 
middelklassen og de rigere sociale klasser i udvik-
lingslandene.

Stigende indkomst (og urbanisering) betyder stør-
re efterspørgsel efter animalske proteiner

Der er et stigende behov for fødevarer, der er til 
at betale for de mange, og æg er billigere end andre 
animalske proteiner

Nye og forbedrede teknologier giver muligheder 
for at udvikle nye ægprodukter og udtrække nye 
verdifulde stoffer fra æg

Biotilgængeligheden af mange næringsstoffer i 
æg er meget bedre end fra f.eks. grønsager.

Tania Markovic fra Royal 
Prince Alfred Hospital i 
Australien fortalte om æg i 
kosten til patienter med diabe-
tes 2.

2 æg giver færre kalorier end 
2 æbler.

Kolesterol fra maden er helt 
forskellig fra det kolesterol, der 
måles i blodet, og store studier 
viser, at der ikke er nogen sammenhæng mellem 
indtaget af æg og kolesterol i blodet.

Nogle studier viser, at risikoen for diabetes 2 var 
stigende med stigende indtag af æg, men de var lavet 
i 1980, hvor man anbefalede færre æg, og hvor man 
ikke så på en lang række andre faktorer, ikke mindst 
familiens historie.

På verdensplan findes der kun 4 studier, hvor æg 
svagt kan relateres til diabetes.

Mitch Kanter

Tania Markovic
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Eurodon vil bygge Ruslands største foderfabrik
Det russiske selskab Donstar, der er et datterselskab 
af Eurodon - i øjeblikket Ruslands største producent 
af kalkunkød - har for nylig bestilt en ny foderfabrik 
i Millerovo distriktet i Rostov Oblast, siger repræ-
sentanter for selskabet.

Fabrikken er designet til en kapacitet på 300.000 
tons foder om året.

Foderfabrikken er den sidste led i den vertikalt 
integrerede fjerkræanlæg til produktion og forar-
bejdning af andekød, som Eurodon har gennemført i 
de seneste år. Ud over den nye foderfabrik, omfatter 
komplekset et rugeri, 11 fjerkræstalde, slagteri og 
forarbejdningsanlæg samt administration beboelser 
og rekreative områder. Det samlede areal af produk-
tionsfaciliteter er 230.000 m2.

Teknisk konsulent og leverandør af udstyr til 
foderfabrikken var det tyrkiske firma Yemmak, som 
samarbejder med Eurodon på forskellige områder, 
herunder foderproduktion og affaldshåndtering.

Ifølge repræsentanter for projektet vil anlægget 
ikke kun levere foder med garanteret kvalitet, men 
også gøre det muligt at opnå det bedst mulige gene-
tiske potentiale i fuglene.

"Reduktion af produktionsomkostninger med bru-
gen af vores egne produktionsfaciliteter, forbedret 
foderforbruget, øget slagteudbytte vil give virksom-
heden mulighed for at opnå den højeste effektivitet 
og styrke sin førende position i segmentet for pro-
duktion af andekød, ikke kun i Rusland, men også 
på hele det europæiske kontinent" siger selskabet.
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Flere stammer af fugleinfluenza plager den 
taiwanske fjerkræbranche
Taiwan kæmper fortsat mod flere udbrud af fugle-
influenza, herunder nogle der involverer, hvad der 
beskrives som en ny stamme af H5N3.

Den nye stamme af højpatogen H5N3 ramte to 
gåsefarme i Kaohsiung og Pingtung amter i Taiwan, 
hvor virusset dræbte alle 53 gæs på Pingtung gården, 
rapporterer Taiwans Central News Agency (CNA).

Tsai Hsiang-jung, generaldirektør i Taiwans 
Animal Health Research Institute, siger, at virusset 
repræsenterer en ny rekombination. H5 (hæmag-
glutinin) komponenterne svarer for 99 % til en 
sydkoreansk virus, mens N3 (neuraminidase) kom-
ponenterne svarer for 98 % til en H1N3-virus fundet 
i Thailand i 2011, en H2N3 fundet i mongolske 
gråænder i 2010, og en H5N3 fundet i vilde ænder i 
Taiwan i 2013.

"Det er sikkert, at der er første gang, at den H5N3 
variant, der blev fundet på gåsefarmene, er blevet 
fundet i Taiwan" siger Tsai.

Ifølge en rapport er 101 ud af 137 testede farme 
i 7 amter spredt over hele Taiwan blevet ramt af 
fugleinfluenza for nylig. Af de 137 farme var 124 er 
gåsefarme, og de producerede 24 % af Taiwans gæs. 
17 udbrud er officielt blevet rapporteret til OIE.

Myndighederne i Taiwan siger, at de er begyndt at 
slå yderligere 22.000 ned efter de blev testet positiv 
for H5N2-stammen af virusset, og det er landerts 
værste udbrud af sygdommen i et årti. Mere end 
200.000 fugle er nu blevet slået ned på lidt over en 
uge.
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Marta Miguel fra Instituto de 
Investigación en Ciencias de la 
Alimentación i Spanien fortalte 
om bioaktive stoffer fra æg, der 
kan påvirke vores sundhed,

Funktionelle fødevarer er 
blevet mere populære og almin-
delige, og her kan bioaktive 
peptider eller specifikke amino-
syresekvenser, der bliver frigi-
vet fra protein efter hydrolyse, spille en rolle.

I fremtiden kan man måske udvinde stoffer fra 
æg, der kan sænke blodtrykket, og hun havde selv 
lavet forsøg med blodtryksmålinger hos rotter, der 
havde fået stoffer udvundet fra æg.

Marta Miguel havde også udviklet nye produk-
ter sammen med Cocue – den bedste restaurant i 
Madrid.

Tia Rains fra Egg Nutricion 
Center i USA fortalte om ny 
forskning om makronærings-
stoffer og hundhed, og den rolle 
protein fra æg kan spille.

Indtaget af kalorier er steget 
og oftest fra raffinerede kulhy-
drater uden proteiner, vitaminer 
og mineraler, og udskiftning af 
kulhydrater med protein for-
bedrede mange af parametrene, og det var næsten 
det samme med fedt. 

Man får større vægttab med proteiner, og højkva-
litetsproteiner er normalt animalske

Leucin ser ud til at være den vigtigste aminosyre 
til at stimulere dannelsen af andre proteiner.

Det er vigtigt med en jævn fordeling af indtaget af 
proteiner over hele døgnet.

Et måltid med et højt indhold af protein giver 
længere mæthedsfornemmelse.

jnl

Marta Miguel Tia Rains



64

Fugleinfluenza fundet i vilde ænder i Idaho, USA 
Statslige og føderale embedsmænd bekræftede i uge 
4 tilstedeværelsen af en højpatogen stamme af fugle-
influenza hos vilde fugle og en hobbyfjerkræbesæt-
ning, oplyser Idaho State Department of Agriculture 
(ISDA).

Øget sygdomsovervågning af vilde svømmefugle 
i kendte trækområder i Idaho afslørede problemet i 
Gooding County, Idaho, hvor der blev konstateret 
flere tilfælde af H5N8 i vilde ænder. Tre falke fra 
en privat, ikke-kommercielt flok i Canyon County, 
Idaho, blev testet positiv for H5N2-stammen. ISDA 
siger, at flokken er i karantæne, og de resterende 
fugle i besætningen vil blive testet. Derudover er 
kyllinger i en lille baggårdflok i Canyon County 
testet positiv for H5N2. Flokken blev sat i karantæne 
og senere aflivet.

"Både de H5N8 og H5N2 stammer af højpatogen 
fugleinfluenza, der nu er fundet i Idaho, er tidligere 
blevet fundet i baggård- og hobbyflokke og i vilde 
fugle i andre nordvestlige stater" siger Dr. Bill 
Barton, veterinærdirektør i ISDA. "Det er afgørende, 
at ejere af baggårdflokke og fjerkræproducenter 
benytte enhver lejlighed til at forhindre kontakt 
mellem tamfugle og vilde svømmefugle, der bærer 
fugleinfluenzavirus."

ISDA siger, at ingen humane sygdomme til dato 
er blevet forbundet med H5N8 eller H5N2 fugle-
influenza noget sted i verden. Disse virusstammer 
er heller ikke fundet i kommercielle fjerkræflokke 
noget sted i USA.
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Den irske fjerkræeksport er steget med 20 %
Den irske eksport fjerkræ steg med 20 % i 2014. 
Meget gik via Storbritannien til andre markeder, 
ifølge de seneste tal fra den irske Food Board (Bord 
Bia).

Værdien af eksporten fra Irland steg fra 259 
mio. € (ca. 1,93 mia. kr.) i 2013 til 310 mio. € (ca. 
2,31 mia. kr.) i 2014, hvor mere end 80 % gik til 
Storbritannien. Noget var forarbejdede produkter, 
men hovedparten var kyllingefødder og lignende 
lavværdi produkter til videre eksport til asiatiske 
markeder.

"Prisen for kyllingefødder og denne type pro-
dukter er steget ganske kraftigt for nylig, og den 
mængde, vi eksporterer, er også steget. Så det boo-
stede den samlede værdi af eksporten fjerkræ" for-
klarede Padraig Brennan, senior business analytiker 
ved Bord Bia. "Det viser, at der er potentiale for at 
øge værdien af handelen, hvilket er positivt" sagde 
han og påpegede, at eksporten af fjerkrækød har 
været næsten statisk i de senere år.

De seneste tal viser, at eksporten fortsat stiger, 
så udsigterne er gode for 2015, tilføjede Brennan. 
"Internationalt ser det ud som om efterspørgslen vil 
være stærk, så vi håber, at branchen vil få et godt år, 
nu når foderomkostninger er faldende."

Eksporten til Storbritannien voksede med omkring 
28 % i perioden i volumen, og 20 % i værdi til 
anslået 255 mio. € (ca. 1,90 mia. kr.), eller ca. 82 
% af det samlede beløb. Andre markeder, der viser 
stærk vækst, var Sydafrika og Tyskland om end fra et 
lavere udgangspunkt. Den samlede irske eksport af 
fjerkrækød steg med 22 % til 85.000 tons i de første 
ni måneder af 2014.

Ser man på det øvrige Europa, anslår Bord Bia, 
at EU’s produktion af fjerkrækød steg med knap 2 
% i 2014. Importen var omkring 4 % højere, med 
større mængder fra Brasilien og Thailand. Eksporten 
steg tilsvarende drevet af stærkere eksport til Afrika 
og Asien. Priserne på slagtekyllinger i Europa faldt 
med 2 % i 2014.
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Ukrainske Ovostar øger eksporten kraftigt i 2014
Eksporten fra den store ukrainske ægproducent 
Ovostar har tredoblet i 2014 efter en kraftig stigning 
i produktion og salget. Og der er planer om yderli-
gere ekspansion, ifølge repræsentanter for virksom-
heden.

Ovostars officielle regnskaber viser, at salget steg 
med næsten en tredjedel. Deres samlede antal dyr 
steg med 12 % sidste år, mens antallet af æglæg-
gende høner steg med 15 %. Produktionen steg med 
16 % til 1,038 mia. æg, mens antal solgte æg steg 
med en fjerdedel, og antallet af æglæggende høner 
voksede til 4,4 mio.

Salget af tørrede ægprodukter steg, især eksporten 
(+ 55 %), og udgjorde næsten 828 tons. Eksporten af 
flydende ægprodukter faldt dog med 4 %. Samtidig 
har selskabets ledelse offentliggjort planer om yderli-
gere ekspansion af eksport- og produktionskapacitet 
i 2015 på trods af turbulensen i Ukraines økonomi.

"I 2015 planlægger vi at øge mængden af æg og 
ægprodukter, der eksporteres til vores udenlandske 
kunder markant" siger adm. direktør Borys Bielikov. 
"Vi vil både etablere nye ægproduktionsfaciliteter og 
investere i udstyr, så vi er i stand til at fordoble vores 
produktionskapacitet af tørrede ægprodukter inden 
udgangen af 2015." Han sagde, at selskabet håber på 
stabilitet i Ukraine for at skabe et solidt grundlag for 
at overvinde den økonomiske krise i landet.
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Fjerkræ får skylden for stigningen i humane 
H5N1-tilfælde i Egypten
Ifølge en rapport fra World Health Organization 
(WHO) tyder foreløbige undersøgelser ikke på 
nogen større genetiske ændringer i H5N1 fuglein-
fluenza i Egypten, der kan være med til at forklare 
landets travleste måned nogensinde for humane 
tilfælde. 

WHO siger, at de mange nye tilfælde formentlig 
kan forklares ved øget cirkulation af virus i fjerkræ 
og forskellige andre faktorer herunder sæsonmæs-
sige forhold, og at risikoen for spredningen af virus 
i befolkningen fortsat er lav.

I deres opdatering af "Influenza på Human-
Animal Interface" siger WHO, at der blev rapporte-
ret 18 laboratoriebekræftede humane H5N1 tilfælde 
i Egypten fra 4. december til 6. januar, det højeste i 
en enkelt måned. To af sagerne startede i november, 
med resten i december. Medierne har citeret flere 
mere H5N1-tilfælde i Egypten i den forløbne uge, 
herunder seks siden den 9. januar.

Den byge af nye tilfælde har udløst nogle spe-
kulationer om, hvorvidt virussen udvikler sig til at 
blive bedre tilpasset til mennesker. I sidste uge sagde 
FAO, at forskere, der for nylig har analyseret H5N1 
isolater fra fjerkræ i Egypten, fandt to mutationer, 
der typisk er forbundet med tilpasning til pattedyr. 
Men FAO sagde også, at en analyse af to nyere 
humane isolater fra Egypten ikke viste nogen tegn 
på større genetiske ændringer.

WHO-rapporten siger: "Selv om alle influenza-
vira udvikler sig over tid, har foreløbige laborato-
rieundersøgelser ikke fundet nogen større genetiske 
ændringer i virus isoleret fra patienter eller dyr sam-
menlignet med tidligere cirkulerende isolater."

WHO sagde, at de sandsynlige årsager til den 
kraftige stigning i sager omfatter øget H5N1 spred-
ning i fjerkræ, lavere offentlig bevidsthed om risici 
i Mellemøsten og Øvre Egypten, og sæsonmæssige 
faktorer "såsom tættere [mennesker] til fjerkræ og 
at virusset overlever længere i miljøet på grund af 
kulde."

WHO sagde, at sporadiske tilfælde og små klyn-
ger ikke er uventet, da virus cirkulerer i fjerkræ.
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Russisk foderproduktion rekordhøj
I oktober 2014 oversteg den russiske produktion af 
foder 2 mio. tons for første gang, ifølge en rapport 
fra Soya News, som citerer de officielle data.
Den samlede produktion af foder sidste år skønnes 
at være omkring 22,9 mio. tons, hvilket vil være 5 % 
højere end i 2013.

Den igangværende revision af den russiske foder-
industri indikerer, at den økonomiske krise sandsyn-
ligvis vil have en negativ indvirkning på sektoren, 

som vil resultere i et fald i investeringer i nye pro-
jekter.

Men flere projekter, der er blevet skabt i de sid-
ste par år, herunder opførelsen af en af de største 
foderstoffabrikker, vil øge den russiske produktion 
af foder i år med yderligere 1,0 til 1,2 mio. tons i år 
i forhold til sidste år..

Foderproduktion i Rusland (tons)
2012 2013 2014

Jan 1.521.002 1.738.849 1.852.849
Feb 1.545.674 1.658.834 1.759.283
Mar 1.679.349 1.818.920 1.960.437
Apr 1.625.388 1.830.892 1.936.593
Maj 1.651.899 1.813.077 1.937.217
Juni 1.608.210 1.744.183 1.847.829
Juli 1.650.594 1.782.078 1.897.694
Aug 1.659.037 1.789.464 1.903.938
Sep 1.630.261 1.776.474 1.898.952
Okt 1.751.936 1.897.048 2.021.638
Nov 1.773.764 1.857.475 1.947.068
Dec 1.866.752 1.964.994
Total 19.963.866 21.672.286 20.963.481
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600.000 kyllinger dør i brand på farm 
hos russiske Miratorg 
Den brand, der blev rapporteret på farmen hos 
Ruslands største kødproducent, Miratorg, slog 
600.000 kyllinger ihjel ifølge oplysninger fra sel-
skabet.

"Farmen var forsikret, og i øjeblikket foretager vi 
en intern undersøgelse for at finde årsagerne til bran-
den og beregne skaderne" oplyste pressetjenesten i 
Bryansk afdelingen af Miratorg.

Farmen, der blev beskadiget af ilden, kørte en 
testproduktion, og derfor vil hændelsen ikke påvirke 
den øvrige produktion i Bryansk.

Farmen begyndte produktionen i begyndelsen af 
december 2014 efter en investering på 1,2 mia. rub-
ler (ca. 118 mio. kr.) Det var den sjette fjerkræfarm i 
et stort projekt for skabe af en fjerkræproduktion og 
forarbejdning i Bryank Oblast.

Den sidste og syvende fjerkræfarm i området 
forventes at være færdig i foråret 2015. Den samlede 
investering i fjerkræprojektet vil beløbe sig til 25 
mia. rubler (ca. 2,5 mia. kr.).

Arbejderne i gården fjerkræ siger, at den mest 
oplagte årsag til branden var den kortslutning i de 
elektriske installationer.
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