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Amerikanske fjerkræorganisationer opfordrer 
til lovgivning for frihandel.
Trade Promotion Authority (TPA) lovgivning skal hurtigt 
igennem kongressen, så de amerikanske forhandlere 
af frihandelsaftaler kan styrkes, så de kan fortsætte 
fremad med nye aftaler, siger National Chicken Council 
(NCC) i en erklæring .
”NCC støtter forhandlingerne mod forbedret fri og fair 
international handel” siger NCC præsident Mike Brown 
før næste runde af forhandlinger om Trans Pacific Part-
nership (TPP) og ambassadør Michael Froman afrap-
portering til kongressen .
”20 % af vores produktion eksporteres til mere end 100 
lande, og udenlandske kunder bliver mere og mere vigti-
ge - især for vores mørke kød .”
Eksporten af kyllingekød og -fødder udgjorde ca . 5 mia . 
$ (ca . 33 mia . kr .) i 2014 .
Kongressens godkendelse af TPA er nødvendigt for at 
sikre et mere vellykket resultat i de igangværende for-
handlinger om TPP og Transatlantic Trade and Invest-
ment Partnership (TTIP) . ”Det er nødvendigt at få TPA 
vedtaget, for elles vil det være næsten umuligt at få 
Kongressens handelsaftale godkendt” sagde Brown .
TPA lovgivning foreskriver en ja eller nej afstemning i 
Repræsentanternes Hus og Senatet, uden mulighed 
for at lave tilføjelser eller foretage ændringer i aftaler-
ne . Den tidligere bemyndigelse udløb i 2007, og dette 
vakuum har givet forhandlerne på den anden side af 
bordet en unødvendig undskyldning for at trække sagen 
i langdrag i stedet for at nå frem til en endelig og gavnlig 
aftale .
På et tidspunkt var Rusland og Kina USAs to største 
eksportmarkeder for fjerkrækød, men disse to markeder 
er blevet alvorligt forstyrret med handelsrestriktioner i 
forhold til tidligere . ”Det er nu vigtigere end nogensinde 
at udvide salget af fjerkrækød til andre markeder i ver-
den” fortsatte Brown .
Med hensyn til TPP, sagde Brown, at kyllingebranchen 
håber at se, at det canadiske marked, der længe har 
været beskyttet, endelig åbnes for handel . ”Efter vores 
mening skulle det canadiske marked have været åbnet 
for fri handel som følge af NAFTA . Hvis TPP virkelig 

er en frihandelsaftale, bør der være fri handel med 
fjerkrækød mellem USA og Canada og ikke kun envejs 
markedsadgang for Canada .
”Vi er helt ærligt, mindre optimistiske omkring udsig-
terne for kylling under TTIP” sagde Brown . ”EU’s 
nuværende forbud mod import af vores kyllinger er 
ikke baseret på videnskabelige argumenter og er i strid 
med WTO-reglerne . TTIP vil kun være til gavn for vores 
branche, hvis forhandlingerne fører til fjernelsen af disse 
SPS barrierer, som Europa har haft på plads i næsten 
18 år .”
”Vores støtte er begrænset til TPA på dette tidspunkt, 
så vores regering kan løse disse problemer med Canada 
og Europa, før vi kan støtte de to individuelle tilbud .”
”TPP vil, hvis forhandlingerne ender, som den ameri-
kanske kyllingebranche ønsker, udvide den amerikanske 
kyllingeeksport med mindst 500 mio $ (ca . 3,3 mia . kr .) 
om året og muligvis mere, hvis restriktiv markedsadgang 
foranstaltninger og sanitære / veterinære spørgsmål og 
andre ikke-toldmæssige handelsbarrierer kan forhandles 
på plads . Hvis EU frafalder deres uvidenskabelige han-
delshindringer overfor vores kyllinger, kunne TTIP øge 
den amerikanske eksport af fjerkrækød med mere end 
600 mio . $ (ca . 3,9 mia . kr .) om året .”
”En vedtagelse af TPA vil bidrage til at sikre disse stig-
ninger, generere større indkomster til landbruget, skabe 
job i landdistrikter og forbedre den amerikanske han-
delsbalance” konkluderede Brown .

World Poultry / jnl



27

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ MARTS 2015

UKRAINE ER I GANG MED AT EKSPORTERE  
FJERKRÆKØD TIL EU 

Eksporten af fjerkrækød fra Ukraine 
til EU har fået større betydning i det 
forløbne år, fordi EU fra april 2014 

sænkede eller helt annullerede tolden på visse 
varer med oprindelse i Ukraine. 

Ukraine kan nu eksportere 16 .000 tons tilberedt eller 
konserveret kød og spiseligt slagteaffald fra kylling 
og kalkun toldfrit . Endvidere er der en toldfri kvote på 
20 .000 tons frosne kyllinger . Tildeling foretages kvar-
talsvis .

Kvoterne er fleksible . EU-Kommissionen rapporterer, at 
der fra januar til november 2014 er importeret 18 .146 
tons fjerkrækød fra Ukraine . Til sammenligning blev der i 
2013 kun importeret 276 tons fjerkrækød fra Ukraine .
Figuren viser, at leverancerne virkelig kom i gang efter 
indgåelsen af   aftalen . Figuren viser kun uforarbejdet 
fjerkrækød, mens saltede og tilberedte produkter ikke er 
omfattet .
Ca . 85 % af de importerede produkter bliver leveret 
til Holland, mens 7 % går til henholdsvis Tyskland og 
Rumænien .

Ukraine udvider også eksporten til Irak.
USDA anslår, at den ukrainske kyllingeproduktion i 2014 
nåede op på 1,00 mio . tons . I 2015 forventer USDA, at 
produktionen vil stige moderat til 1 .010 .000 tons . 
I 2014 eksporterede Ukraine 190 .000 tons, hvoraf de 

20 .000 tons gik til EU . Dertil kommer eksporten af kyl-
lingefødder til Kina, Vietnam og Hong Kong . 
Det traditionelle marked Rusland brød sammen i 2014 . 
Udover eksporten til EU blev eksporten til Irak udvidet . 
Fra januar til maj 2014 (nyere data er ikke tilgængelige) 
eksporterede Ukraine 18 .697 tons til Irak .
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Foster Farms fast besluttet på at reducere  
forekomsten af salmonella.
Den californiske fjerkræproducent Foster Farms har 
bekræftet deres beslutning om at holde en Salmonella 
prævalens under 5 % . Foster Farms har haft en gen-
nemsnitlig Salmonellaforekomst på 2 % i de sidste ni 
måneder i træk . Denne rekord er resultatet af et pro-
gram for fødevaresikkerhed til 75 mio . $ (ca . 490 mio . 
kr .), der blev iværksat i 2013 .
For nylig foreslog USDA Food Safety Inspection Service 
USDA-FSIS en standard på 15,4 % for Salmonella fore-
komsten i rå dele fjerkræ .
”Vi støtter USDA i at tage dette afgørende skridt for at 
fremme fødevaresikkerheden i hele fjerkræbranchen” 
sagde Foster Farms’ præsident og adm . direktør Ron 
Foster . ”Foster Farms har gjort en enorm in-investering 
for at sikre, at vores praksis repræsenterer det bedste i 
branchen . Vi står ved vores bestluning om at gå forrest 
med en salmonella prævalens på mindre end 5 % . Vi er 
fortsat fast besluttede på forbedre fødevaresikkerheden 
løbende .”
Forud for meddelelsen fra FSIS var der ingen etable-
ret standard for rå fjerkræ dele, selvom den seneste 
branchegennemsnit fra 2011-2012 viste et gennemsnit 
på 25 % . Foster Farms har arbejdet tæt sammen med 
USDA, CDC, fjerkræbranchen og detailhandlen om at 
dele deres erfaringer i bekæmpelse af salmonella i af 
hensyn til at skabe et mere sikkert fødevareforsyning på 
landsplan . Selskabet fortsætter at bruge de bedste råd 
om fødevaresikkerhed i og uden for fjerkræbranchen 
gennem deres Food Safety Advisory Board .
I 2013 implementerede Foster Farms et fødevaresikker-
hedsprogram til 75 mio . $ (ca . 490 mio . kr .), der effek-
tivt har reduceret salmonellaforekomsten i hele kæden 
fra forældredyr over produktionen af slagtekyllingerne til 
de anlæg, hvor kyllingerne bliver forarbejdet og pakket . 
Programmet omfattede forbedringer af udstyr og pro-
cesser, gennemførelse af et kontinuerligt testprogram og 
uddannelse i fødevaresikkerhed .
Foster Farms’ omfattende program er blevet krediteret 
af CDC og USDA for det konsekvente bekæmpelse 
af salmonella i rå kylling . Virksomheden er også blevet 

anerkendt for at have førertrøjen på i bekæmpelsen af 
salmonella af senator Dianne Feinstein, der er en for-
kæmper for bedre fødevaresikkerhed .
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Tadsjikistan vil øge produktionen  
af fjerkrækød med 67 %.
I år vil Tadsjikistan øge sin produktion af fjerkrækød 
med 67 %, og sin ægproduktion med 19 % som følge 
af investeringer i udvidelser af produktionskapaciteten, 
siger landets landbrugsminister Mashokir Nazarov .
Ifølge ministeren Tadsjikistan i år vil producere 500 mio . 
æg og 2 .000 tons kyllingekød, sammenlignet med 420 
mio . æg og 1 .200 tons i 2014 .
Stigningen i produktionskapaciteten vil blive nået ved 
lanceringen af fem nye fjerkræbesætninger i år . Masho-
kir Nazarov præciserer, at disse virksomheder vil blive 
placeret i Khatlon og Sughd distrikterne . To af dem vil 
producere kyllingekød, de andre vil producere æg . Den 
første nye farm vil være i drift i marts .
Mashokir Nazarov bemærker også, at det største 
problem i den indenlandske fjerkræbranche fortsat er 
afhængigheden af import af foder, for det meste fra 
Argentina, Polen, Tyskland og de baltiske lande . ”Med 
forhøjelsen af kapaciteten til produktion af fjerkræfoder 
i landet, vil udviklingen af fjerkræbranchen yderligere 
accelerere .”
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Mere end 40 lande har forbudt import af 
fjerkrækød fra Minnesota 
Mere end 40 lande har forbudt import af fjerkræ fra Min-
nesota efter USDA bekræftede fundet af H5N2-virus 
i en kommerciel kalkunflok i Pope County, Minnesota . 
Udbruddet udslettede en flok på 15 .000 kalkuner på 
omkring en uge . Animal and Plant Health Inspection Ser-
vice (APHIS) i USDA og Univ . Minnesota Veterinary Diag-
nostic Laboratory testede prøver fra en forældredyrsflok 
af kalkuner, der skulle sættes ud . Statslige myndigheder 
satte farmen i karantæne og planlagde at slå dyrene ned .
USDA har identificeret to virus med forskellig oprindelse i 
trækruten langs Stillehavet - H5N2 og en ny H5N1-virus 
- siden udbruddet af højpatogene H5-virus begyndte sent 
i 2014 . USDA bemærkede, at højpatogene stammer af 
fugleinfluenza kan rejse hos vilde fugle uden, at fuglene 
optræder syge . Centers for Disease Control and Preventi-
on i Atlanta mener dog, at risikoen for mennesker er lav .
Steve Olson, adm . direktør i Minnesota Turkey Growers 
Association, siger, at H5N2-stammen vil have ”en enorm 
indflydelse” på eksporten . Foreningen siger, at omkring 
6 mio . kalkuner fra Minnesota sendes til internationale 
markeder hvert år . Et af de lande, der forbyder fjerkræ fra 
Minnesota er Mexico . Mellem halvdelen og 2/3 af eks-
porten fra Minnesota går til Mexico .
Inkubationstiden for virus er 21 dage . Olson sagde, at i 
bedste fald vil landene ophæve forbuddet kort efter denne 
periode, at han anslår, at omkostninger for branchen vil 
være på omkring 10-20 mio . $ (ca . 70-140 mio . kr .) .
”Men hvis forbuddert går ud over et par måneder eller 
seks måneder, så vil det have en enorm indflydelse på os, 
fordi det er produkt, vi er nødt til at flytte til det indenland-
ske marked” sagde han .
Hvilket betyder, at de indenlandske kalkunpriser vil falde . 
I dette scenarie mener Olson, at branchen kunne tabe fra 
50-100 mio . $ (350-700 mio . kr .) .
”Minnesota Department of Health arbejder direkte med 
de ansatte på den ramte farm for at sikre, at de tager de 
nødvendige forholdsregler” sagde APHIS i en erklæring . 
Desuden rådgiver de folk til at undgå kontakt med syge 
eller død fjerkræ eller dyreliv .
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Antallet af skotsk fjerkræ det laveste  
i 10 år
Antallet af skotsk fjerkræ har nået et 10-årigt lavpunkt, 
ifølge de seneste tal fra december, hvor der er et kraftigt 
fald i antallet af slagtekyllinger efter en større omstruk-
turering af branchen .
Nedturen følger 2 Sisters Food Group overtagelse af 
Vion i 2013 og den efterfølgende nedskæring af pro-
duktionen, da selskabet forsøgte at fjerne tabsgivende 
aktiviteter .
Antallet af slagtekyllinger faldt med 2 .450 .000 fugle 
(eller 31 %) til kun 5,3 mio . pr rotation i løbet af året . 
Faldet blev større i anden halvdel af året, da indsamlede 
tal fra juni kun viste et fald på 3,5 % . 
Omvendt er æglæggerbesætningerne udvidet i Skot-
land, og antallet er steget med 465 .000 (9,3 %) i for-
hold til et år tidligere og nåede op på 5 .470 .000 høner . 
Dette er 1 .470 .000 (eller 37 %) højere end for 10 år 
siden .
Samlet set faldt antallet af skotsk fjerkræ med 
2 .280 .000 (16 %) til 11,91 mio . .
En i erklæring forklarede regeringen, at der var en ibo-
ende variation i de årlige fjerkrædata, fordi flokke, der 
er med i et sæt tal ikke var til den næste, som følge af 
branchens rotationer .
”Og så er fjerkræproduktions rotatiner meget korte sam-
menlignet med andre dyrearter, hvilket giver producen-
terne den nødvendige fleksibilitet til at ændre produkti-
onen som reaktion på markedets betingelser . Men selv 
om der er udsving i tallene for fjerkræ, så kan lukningen 
af et antal bedrifter, der tidligere producerede et stort 
antal slagtekyllinger, forklare meget af dette fald . Faldet 
i antallet af slagtekyllinger følger et fald på 980 .000 i 
december 2013 og en betydelig omstrukturering i peri-
oden .”
Tendenserne i det årlige antal forældredyr har været 
nogenlunde konstant, tilføjer rapporten, og opgørelserne 
fra både december og juni viser tal, der ligger tæt på det 
10-arige gennemsnit på knapt 1,3 mio . fugle .
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Indledning.
I EU blev brugen af traditionelle bure 
forbudt fra 1 . januar 2012 (Direktiv 
1999/74/EF) .
Ægbranchen i EU har desuden yder-
ligere omkostninger som følge af 
lovgivning om miljøbeskyttelse og 
fødevaresikkerhed . Lande udenfor EU 

har ikke den samme omfattende lovgivning . Samtidig EU 
er involveret i multilaterale (WTO) og bilaterale (f .eks . 
Japan, Indien, Ukraine) forhandlinger, der er designet 
til yderligere liberalisering af handelen ved enten yder-
ligere at reducere importtolden eller fjerne den helt . 
Dette giver bekymringer over konkurrenceevnen i EU’s 
ægbranche .
EUWEP (European Union of wholesale eggs, egg pro-
ducts, poultry and game) bad i 2014 Peter van Horne 
fra LEI Wageningen om at opdatere en tidligere under-
søge af konkurrenceevnen i ægsektoren EU . Produkti-
onsomkostningerne for æg og ægprodukter er beregnet 
for flere lande i og udenfor EU på grundlag af data for 
2013, et år efter gennemførelsen af Rådets direktiv 
1999/74/EF i EU-landene . Med udgangspunkt i situa-
tionen i 2013 er flere scenarier beskrevet for at illustrere 
virkningen af stigningen i produktionsomkostninger i EU 
kombineret med forskellige niveauer af importtold og 
ændringer i valutakurser .

Produktionsomkostningerne for æg i nogle 
EU-lande i 2013.
Produktionsomkostningerne for æg fra høner anbragt i 
berigede bure er blevet undersøgt i de følgende lande: 
Holland (NL), Frankrig (FR), Spanien (ES), Italien (IT), 
Storbritannien, Polen (PL) og Danmark (DK) . 

Disse lande er nogle af de vigtigste ægproducerende 
lande i EU . Tyskland er ikke medtaget, fordi Tyskland 
allerede forbød konventionelle bure i 2010, to år før 
forbuddet i andre EU-lande . Resultaterne, der er præ-
senteret i figur 1,1, vedrører år 2013 . Alle omkostninger i 
denne rapport er angivet i euro . 
Figur 1,1 giver også et indblik i opbygningen af de pri-
mære produktionsomkostninger .
Produktionsomkostningerne kan opdeles i seks kom-
ponenter: Høne (omkostninger til den unge høne på 20 
uger, minus indtægter fra salg af udsætter hønen), foder 
(foderomkostningerne i æglægningsperioden), andre 
(alle andre variable omkostninger f .eks . elektricitet og 
dyresundhed), arbejdskraft (omkostninger i forbindelse 
med arbejdskraft af landmanden eller en medarbejder), 
indhusning (afskrivning, renter og vedligeholdelsesom-
kostninger på bygning og udstyr) og diverse (bogholderi, 
tøj, forsikring, og hvis relevant, omkostninger til bort-
skaffelse af gødning) .

Figur 1 .1: Udgifter i den primære produktion i berigede bure i 

nogle EU-lande (cent per kilo æg) i 2013 .
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Tabel 1 .1: Basisoplysningerne for ægproduktion i udvalgte EU-lande i 2013 .
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Omkostningerne i den primære produktion (cent per 
kilogram æg) er højest i Storbritannien og Danmark . 
Omkostningerne i Holland, Frankrig og Italien er omtrent 
på EU-gennemsnittet på 106 cent per kg af æg . I Spa-
nien og Polen er produktionsomkostningerne på det 
laveste niveau i de udvalgte EU-lande .
I tabel 1 .1 vises basisoplysningerne, som er anvendt til 
beregningerne, mens tabel 1 .2 viser resultaterne .
Forskellene i omkostninger i den primære produktion 
skyldes hovedsagelig forskelle i foderomkostningerne, 
prisen af unge høner (hønniker), udgifter til opstaldning 
og til bortskaffelse af gødning . 
Blandt EU-landene er foderprisen den højeste i Stor-
britannien og den laveste i Holland og Spanien . Unge 
høner (hønniker) er relativt billige i Holland og Frankrig 
(se tabel 1 .1) . 
Polen har fordelen af lave lønomkostninger og indtægter 
fra salg af gødning (se tabel 1 .2) . 
Producenterne i Holland har gode tekniske resultater, 
men produktionsomkostningerne ligger i EU-sam-
menhæng på et gennemsnitligt niveau . Det skyldes 
høje omkostninger til opstaldning, men især også høje 
omkostninger til bortskaffelse af gødning .
Alle lande har en indtægt på udsætterhøner, undtagen 
Danmark, hvor ægproducenter skal betale for af med 
dem .
De gennemsnitlige produktionsomkostninger i EU, base-
ret på disse syv lande, er 106 cent per kg æg .

Produktionsomkostningerne for æg i nogle lande 
udenfor EU i 2013.
Produktionsomkostningerne for skalæg har været 
undersøgt i følgende ikke-EU-lande: Ukraine (UKR), 
USA, Argentina (ARG) og Indien (IND) . De sidste tre 
lande var de største eksportører af æg og ægprodukter 
til EU i 2013 . Ukraine er valgt baseret på det faktum, at 
dette land har potentiale til at blive en eksportør til EU 
og på grund af dens geografiske placering tæt på Polen 
og Tyskland . Produktionsomkostningerne i 2013 i disse 
tredjelande, er vist i figur 1 .2 . Dette tal giver også et 
indblik i opbygningen af de primære produktionsomkost-
ninger, og omfatter en sammenligning med det gennem-
snitlige EU-niveau . 

Figur 1 .2: Udgifter i den primære produktion i berigede bure 

i EU og traditionelle bure i nogle ikke-EU-lande (cent per kilo 

æg) i 2010 .

� ›
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Tabel 1 .2: Udgifter til den primære produktion (i cent per kilogram æg) i udvalgte EU-lande i 2013 .
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Omkostningerne i den primære produktion i alle fire 
tredjelande er klart lavere end i EU . I Ukraine og Indien 
er omkostningerne 24 % lavere end i EU .  . Forskellen til 
USA og Argentina er mindre, men omkostningerne 15 % 
og 20 % lavere end i EU-gennemsnittet på 106 cent per 
kg af æg . 
I tabel 1 .3 vises basisoplysningerne, som er anvendt til 
beregningerne, mens tabel 1 .4 viser resultaterne .

Tabel 1 .3: Basisoplysningerne for ægproduktion i EU og 

udvalgte ikke-EU-lande i 2013 .

Forskellene i omkostningerne i den primære produktion 
skyldes hovedsageligt forskelle i omkostninger til foder, 
unge høner (hønniker), arbejdskraft og opstaldning . I 
Indien er indtægterne fra bortskaffelse af gødning også 
relevante . I Ukraine og Indien giver indtægten fra udsæt-
terhønen en væsentlig reduktion af produktionsomkost-
ningerne sammenlignet med EU .

Produktionsomkostninger for æggepulver i nogle 
EU-lande i 2013.
Udover udgifter til den primære produktion, spiller for-
arbejdningsomkostningerne også en vigtig rolle i en 
international sammenligning af konkurrenceevnen . Figur 
1 .3 indeholder detaljerede oplysninger om omkostnin-
gerne til produktionen af æggepulver i cent per kg af 
æg (input) . Forarbejdningsomkostningerne udgør til ca . 
20 til 25 % af udgifterne til den primære produktion . 
Som Figur 1 .3 viser, er det hovedsageligt lønomkostnin-
ger, der forklarer forskellene i omkostninger mellem de 
udvalgte EU-lande . Forskellen mellem omkostningsni-
veauet i det dyreste land (Danmark) og den billigste land 
(Polen) er 8 % over og 15 % under EU-gennemsnittet .

Figur 1 .3: Produktionsomkostninger for æggepulver i 
udvalgte EU-lande i cent per kilogram skalæg i 2013

Produktionsomkostningerne for æggepulver i nog-
le lande udenfor EU i 2013.
Med hensyn til de forarbejdningsomkostninger i lande 
udenfor EU viser Figur 1 .4, at Ukraine og Indien er 22 
% og 24 % billigere end det gennemsnitlige EU-niveau, 
primært på grund af lave lønomkostninger . Den samlede 
forarbejdningsomkostningerne i Argentina er 12 % lave-
re . Forskellen i forarbejdningsomkostningerne i EU og 
USA er kun 5 % .

KONKURRENCEEVNEN I ÆGBRANCHEN I EU  
EFTER FORBUDDET MOD TRADITIONELLE BURE
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Tabel 1 .4 . 2: Udgifter til den primære produktion (i cent per kilogram æg) i EU og udvalgte ikke-EU-lande i 2013 .
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Figur 1 .4: Produktionsomkostninger for æggepulver i EU og i 

udvalgte lande udenfor EU i cent per kilogram skalæg i 2013 .

De samlede omkostninger ved produktion og 
transport af skalæg i 2013.
For at kunne danne sig et indtryk af transportomkost-
ningerne fra de største produktionsområder i et land 
til et marked i EU, i dette tilfælde Frankfurt am Main i 
Tyskland, er transportomkostningerne blevet tilføjet til 
produktionsomkostninger på grundlag af en fuld last af 
skalæg . Til det formål er en tilbudskurs i Frankfurt am 
Main beregnet . Resultaterne viser tydeligt, at det ikke 
var muligt for ægproducenter i de udvalgte lande udenfor 
EU at konkurrere inden for levering af æg til Tyskland i
2013 . Den vandrette linje angiver de samlede omkost-
ninger i EU, herunder omkostningerne til 3 cent / kg til 
transport til Frankfurt . 

Ukraine kunne være en trussel for EU’s ægproducenter, 
men den nuværende importafgifter på 3 cent/kg bety-
der, at det ikke er omkostningseffektivt for lande uden-
for EU at eksportere æg til markederne i EU . Figur 1 .5 
viser også, at importen fra de amerikanske, indiske og 
argentinske producenter vil være konkurrencedygtig i en 
situation, hvor der ikke var nogen importafgifter . Imidler-
tid ville der vare alvorlige problemer med kvaliteten, fordi 
æggene ville have været lang tid undervejs .
De samlede omkostninger ved produktion og transport 
af æggepulver i 2013
For æggepulver er den beregnede tilbudspris i Frankfurt 
am Main i 2013 er vist i figur 1 .6 .
Figuren viser, at for æggepulver er konkurrencen fra lan-
de udenfor EU, især Ukraine og Indien, en reel trussel . 
Importafgifterne giver ikke nok beskyttelse til producen-
terne af æggepulver i EU . 
Hvis der ikke var nogen importafgifter ville alle leveran-
dører af æggepulver fra lande udenfor EU have været 
meget konkurrencedygtige på EU-markedet i 2013 . 
Man skal også huske på, at i modsætning til skalæg, 
bliver kvalitet af æggepulver ikke påvirket
af transport over lange afstande .

Figur 1:6: Tilbudsprisen på æggepulver i Tyskland fra lande 

i EU (gennemsnit) og lande udenfor EU i cent/kg skalæg i 

2013 .

Stigende produktionsomkostninger som følge af 
Rådsdirektiv 1999/74/EF.
I juni 1999 besluttede EU’s landbrugsministre, at efter 
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Figur 1:5: Tilbudsprisen på skalæg i Tyskland fra lande i EU 

(gennemsnit) og lande udenfor EU i cent/kg skalæg i 2013 .
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en overgangsperiode kunne æglæggende høner udeluk-
kende opstaldes i berigede bure eller i alternative (ikke-
bur) systemer . 
Den berigede bure giver hver høne 750 cm2 areal, øget 
højde, siddepinde, en redekasse og strøelse . 
De alternative systemer, der er beskrevet i EU-direktivet, 
ligner mest et etagesystem . Hvert høne skal have 1 .100 
cm2 til rådighed, arealet eller en del af arealet skal være 
dækket med strøelse, og der skal være et tilstrækkeligt 
antal redekasser og siddepinde for dyrene . 
I 2012 kan der skelnes to forskellige staldsystemer:
berigede bure, hvor der i sammenligning med konventio-
nelle bure er flere høner pr bur, ligesom buret er forsynet 
med en redekasse, siddepinde og strøelse i henhold til 
nogle EU standarder
alternative systemer, hvor systemet er baseret på en 
gulvproduktion, hvor hønerne via flere niveauer også kan 
bruge den lodrette plads i huset .
Velfærdsdirektivet krævede, at pladsen per høne i kon-
ventionelle bure fra den 1 . januar 2003 skulle forhøjes 
fra 450 cm2 til 550 cm2 pr høne .
Hvis vi tager 2003-situationen som et udgangspunkt er 
produktionsomkostningerne for æg beregnet for 3 for-
skellige produktionssystemer: et konventionelt bur med 
550 cm2 per høne (situationen efter 2003), et beriget 
bur (situationen fra 2012) og for en skrabeægsproduk-
tion . 
Baseret på resultater fra forskningsstationer, feltdata 
og ekspertudtalelser er der fortaget skøn over forbru-

get af arbejdskraft og investeringer i berigede bure og 
skrabesystemer . Det er tydeligt, at de øgede pladskrav 
pr høne vil sænke belægningen per m2 i staldene . Som 
følge heraf skal der investeres mere pr høneplads i 
staldbygninger og udstyr, ligesom der er behov for mere 
arbejdskraft . 
De grundlæggende forudsætninger for beregninger-
ne er: ægproduktion, dødelighed og foderforbrug . På 
baggrund af opnåede praktiske erfaringer, kan det 
konkluderes, at der ikke er de store forskelle mellem de 
traditionelle og de berigede bure . I skrabesystemer er 
æglægningsperioden kortere . Samtidig er ægproduktio-
nen en smule lavere og foderforbruget og dødeligheden 
er højere end i bursystemer .
På grundlag af almindelige afskrivnings- og tilbagebeta-
lingsvilkår er omkostningerne til stald og inventar bereg-
net for alle staldsystemer . Alle variable omkostninger er 
også beregnet for hvert system (el, strøelse, osv .) . 
Tabel 2 .1 viser resultaterne . I berigede bure er produk-
tionsomkostningerne 7 % og i skrabesystemer 22 % 
højere i forhold til situationen før 2012 (konventionelle 
bure med 550 cm2 pr høne) .
Konklusionen er, at efter gennemførelse af EU-direktiv 
99/74/EC, producerer staldsystemer med berigede 
bure æg til den laveste pris . Sammenlignet med situati-
onen før 2012 (med konventionelle bure), er udgifter til 
produktionen af æg steget med 7 % . Produktionsom-
kostningerne i skrabesystemer er højere end i berigede 
bure . Det betyder, at markedsprisen bør være højere 
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Tabel 2 .1: Produktionsomkostninger i 2010 (i €) for forskellige produktionssystemer til æglæggende høner .
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for at holde ægproducentens indkomst på et konstant 
niveau . I denne forbindelse bør nævnes, at andre alter-
native staldsystemer, som frilands og økologiske, har 
højere produktionsomkostninger end berigede bure og 
skrabesystemer . Æg produceret i disse systemer bør 
have en endnu højere pris fra markedet for at kompen-
sere ægproducenten for de ekstra omkostninger .

Omkostninger ved EU-lovgivningen i 2012.
Fjerkræsektoren er reguleret af EU-lovgivningen, og 
dens gennemførelse resulterer næsten altid i ekstra 
omkostninger . Ægbranchen har fået ekstra omkostnin-
ger i forbindelse med miljøbeskyttelse, dyrevelfærd og 
fødevaresikkerhed samt arbejdsmiljølovgivningen . For 
følgende aspekter er der foretaget et skøn over merom-
kostninger:
Miljøbeskyttelse
 – Omkostninger til bortskaffelse af gødning (som følge 

af N-direktivet) .
 – Reduktion af ammoniakemissionen (ved tilførsel af 

husdyrgødning, oplagring af husdyrgødning og i stal-
den) .

Fødevaresikkerhed
 – Salmonella kontrol . Udgifter til hygiejneforanstaltnin-

ger, indsamling af prøver og testning samt vaccinati-
on .

 – Kød- og benmel . Forbuddet mod anvendelse af kød-
og benmel i EU resulterer i højere foderomkostninger .

 – Genetisk modificerede organismer (GMO) . De stren-
ge regler i EU om brugen af GMO-afgrøder resulterer 
i højere foderomkostninger .

Dyrevelfærd
 – Næbtrimning . Næbtrimning af æglæggere i EU er 

kun tilladt op til kyllingerne er 10 dage gamle . Sam-
menlignet med situationen uden lovgivning vil der 
være yderligere foderomkostninger (højere foderopta-
gelse under opdræt) og højere dødelighed .

 – Belægning . Ekstra udgifter til indhusning, fordi hver 
høne har fået mere plads (fra 450 cm2 til 550 cm2) .

 – Berigede bure . Omkostninger til omlægning fra kon-
ventionelle til berigede bure .

For alle disse foranstaltninger er de ekstra omkostninger 
blevet estimeret . Dette skøn er baseret på forskning 
udført i Holland (Van Horne, 2008) . På baggrund af 
denne metode er situationen opdateret i 2012 . For alle 
foranstaltninger er den gennemsnitlige situation for alle 
EU-lande angivet . Imidlertid bør det slås fast, at der kan 
være en forskel i den faktiske situation for hvert land 
eller område .
Omkostningerne til bortskaffelse af husdyrgødning er et 
eksempel på, at der er områder med høje omkostninger, 
og andre områder med lave eller ingen omkostninger 
overhovedet .
Figur 2 .1 indeholder alle disse omkostninger i de spe-
cifikke lovgivninger . De ekstra omkostninger direkte 
relateret til EU-lovgivningen er på 15,1 % af de samlede 
produktionsomkostninger af æg i 2012 .

Figur 2 .1: Produktionsomkostninger direkte relateret til EU-lov-

givningen i 2012 .

Resultater af forskellige scenarier.
For at vise konsekvenserne på konkurrenceevnen af en 
eventuel ændring i importafgifter og en ændring i valuta-
kurser for EU’s ægproducenter, har Peter van Horne set 
på tre scenarier for fremtiden:
En ændring i EU importafgift på æg, som et muligt 
resultat af en ny multilateral (WTO) aftale eller en 
bilateral aftale . I dette scenarie bruges en reduktion i 
importtold på 50 % som et eksempel for at illustrere 
virkningen . En ændring i valutakurserne på amerikanske 
dollar, argentinske peso, ukrainsk hryvnia og indiske 
rupee . I dette scenarie bruges en 10 % lavere valutakurs 
for valutaerne fra ikke-EU-lande . ›
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En kombination af en lavere importafgift (scenarie 1) og 
en lavere valutakurs (senarie 2) .
En kombination af en fjernelse af importafgiften og en 
lavere valutakurs . Det er det værst tænkelige senarie .

Skalæg.
Figur 3 .1 viser, at i dette scenarie ville Ukraine være den 
mest konkurrencedygtige leverandør af æg til Frankfurt 
i 2013 . Resultatet af en halvering af importafgiften bety-
der, at Ukraine sagtens kan konkurrere på EU-marke-
det . Indien er også meget tæt på at være konkurrence-
dygtig på EU-markedet, mens andre lande udenfor EU 
vil ikke være konkurrencedygtige .
Figur 3 .1: Pris på æg leveret i Tyskland fra EU (vandret linje) og 

fra lande udenfor EU i cent per kilo æg i 2013 (senarie 1: 50 % 

lavere importafgift) .

Figur 3 .2: Pris på æg leveret i Tyskland fra EU (vandret linje) og 

fra lande udenfor EU i cent per kilo æg i 2013 (senarie 2: 10 % 

lavere valutakurser) .

Lavere valutakurser har mindre effekt end en lavere 
importafgift .
Figur 3 .2 viser, at hvis der er tale om 10 % lavere valu-
takurser, så vil Ukraine kunne tilbyde samme pris som 
EU-landene, mens de andre lande udenfor EU ikke vil 
være nogen reelle konkurrenter på EU-markedet .

Konsekvenserne af en kombination af 50 % lavere 
importafgift og 10 % lavere valutakurser er angivet 
i figur 3 .3 . I dette scenarie får Ukraine og Indien en 

meget konkurrencedygtig position på EU-markedet 
for æg . Også USA vil være konkurrencedygtige, mens 
Argentina til kunne tilbyde næsten samme pris som lan-
dene i EU .

Figur 3 .3: Pris på æg leveret i Tyskland fra EU (vandret linje) og 

fra lande udenfor EU i cent per kilo æg i 2013 (senarie 3: 50 % 

lavere importafgift og 10 % lavere valutakurser) .

Figur 3 .4: Pris på æg leveret i Tyskland fra EU (vandret linje) og 

fra lande udenfor EU i cent per kilo æg i 2013 (senarie 4: ingen 

importafgift og 10 % lavere valutakurser) .

Konsekvenserne af en kombination af ingen importaf-
gift og 10 % lavere valutakurser er angivet i figur 3 .4 . I 
dette værst tænkelige scenarie er alle lande udenfor EU 
meget konkurrencedygtige på markedet for skalæg i EU .

Æggepulver (hele æg).
I det første scenarie er en 50 % lavere importafgift på 
import til EU blevet undersøgt . Figur 3 .5
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viser, at en halvering af importafgiften vil betyde, at alle 
lande udenfor EU kan være relativt billige leverandører 
af æggepulver til Frankfurt . De samlede omkostninger til 
produktion, transport og importafgift fra alle tredjelande 
er klart under det gennemsnitlige EU-niveau .

Figur 3 .5: Pris på æggepulver leveret i Tyskland fra EU (vandret 

linje) og fra lande udenfor EU i cent per kilo æg i 2013 (senarie 

1: 50 % lavere importafgift) .

Figur 3 .6: Pris på æggepulver leveret i Tyskland fra EU (vandret 

linje) og fra lande udenfor EU i cent per kilo æg i 2013 (senarie 

2: 10 % lavere valutakurser) .

I det anden scenarie vurderer konsekvenserne af 10 % 
lavere valutakurser for alle ikke-EU-
valutaer . I figur 3 .6 er vist effekten af lavere valutakur-
ser . Også i dette scenario kan alle lande udenfor EU 
være relativt billige leverandører af æggepulver til Frank-
furt . De samlede omkostninger til produktion, transport 

og afgifter vil være under det gennemsnitlige EU-niveau . 
Dette scenario har dog mindre virkning end det foregå-
ende scenario med lavere importafgifter .

Figur 3 .7: Pris på æggepulver leveret i Tyskland fra EU (vandret 

linje) og fra lande udenfor EU i cent per kilo æg i 2013 (senarie 

3: 50 % lavere importafgift og 10 % lavere valutakurser) .

Dette scenarie er en kombination af de to foregående 
scenarier: 50 % lavere importafgifter (scenarie 1) og 10 
% lavere valutakurser for alle ikke-EU-valutaer (scenarie 
2) . Konsekvenserne af denne kombination er illustreret i 
figur 3 .7 . I dette scenario vil alle lande udenfor EU være 
meget billige leverandører af æggepulver til EU-mar-
kedet . Tilbudsprisen i Frankfurt kunne være fra 16 % 
(USA) til hele 23 % (Ukraine) under gennemsnittet EU .

Figur 3 .8: Pris på æggepulver leveret i Tyskland fra EU (vandret 

linje) og fra lande udenfor EU i cent per kilo æg i 2013 (senarie 

4: ingen importafgift og 10 % lavere valutakurser) . ›
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Dette scenarie er en kombination af ingen importafgifter 
og 10 % lavere valutakurser for alle ikke-EU-valutaer . 
Følgerne af denne kombination er illustreret i figur 3 .8 .
I dette værst tænkelige scenarie vil alle lande udenfor 
EU være meget billige leverandører af æggepulver til 
EU-markedet . Tilbudspriser i Frankfurt kunne være helt 
op til 32 % (Indien) til 34 % (Ukraine) under gennem-
snittet i EU .

Konklusion.
Ægproducenter i EU skal overholde en række forskellige 
lovgivninger vedrørende miljøbeskyttelse, dyrevelfærd og 
fødevaresikkerhed . Fra 1 . januar 2012 blev det forbudt 
at holde høner i traditionelle, og ægproducenterne måtte 
skifte til enten berigede bure eller alternative indhus-
ningssystemer . Resultatet af al denne lovgivning er en 
stigning i produktionsomkostningerne ved at producere 
æg . 
EU forhandler pt med en lang lande eller grupper af lan-
de om at liberalisere handelen med landbrugsprodukter . 
Disse multi- og bilaterale forhandlinger er designet til 
yderligere at liberalisere handelen, enten ved yderligere 
at reducere importtolden eller fjerne den helt . 
I denne rapport er undersøgt konsekvenserne af forskel-
lige senarier, bl .a . at sænke importtolden på konkurren-
ceevnen for ægbranchen i EU . 
På markedet for skalæg vil Ukraine blive konkurrence-
dygtig ved en halvering af de nuværende importafgifter, 
mens de andre tredjelande i denne rapport sandsynlig-
vis ikke vil kunne levere skalæg til EU, fordi den lange 
transport vil reducere salgsperioden i butikkerne drama-
tisk .

Rapporten viser også, at en sænkning af importafgifter-
ne vil gøre nogle lande udenfor EU særdeles konkurren-
cedygtige på markedet for ægprodukter i EU .
Den europæiske brancheorganisation EUWEP har 
forelagt rapportens resultater for repræsentanter for 
EU-Kommissionen på et møde i slutningen af januar, og 
det følges op med et møde for udvalgte MEP’ere i juni . 
Rapporten er også sendt til en række politikere i med-
lemslandene og i EU-parlamentet .
Ægbranchen i EU ønsker frihandel, men det skal foregå 
på fair betingelser, så politikerne i EU må beskytte den 
europiske produktion, når de på forbrugernes vegne har 
stillet krav om, at produktionen i EU skal foregå efter 
særlige love og regler, som øger omkostningerne mar-
kant .

(Den samlede rapport på 44 sider kan fås ved 
henvendelse til sekretariatet) .
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30 % af de indsamlede prøver fra 
fuldfoder, tilskudsfoder, uorgani-
ske mineraler og organiske mine-
raler indeholdt tungmetaller over 
de acceptable EU-niveauer.

Af Emmy Koeleman, redaktør af AllAboutFeed .net  

Det er konklusionen fra Alltech’s Heavy Metal Survey 
2015, hvor der blev taget næsten 500 prøver i hele Asi-
en-Stillehavsområdet . Prøverne blev analyseret for arsen 
(As), cadmium (Cd) og bly (Pb) med Inductively Coupled 
Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) på 
nogle af Alltech laboratorier .
 
Betydning for dyr og forbrugere. 

”Som vi har set i de foregående år, 
hvor vi har gennemført undersøgelsen, 
blev resultaterne igen ganske alar-
merende . Resultaterne viser, at 30 % 
af 498 testede prøver var forurenet 
med mindst et tungmetal over de 
acceptable EU-niveauer . En nærmere 

undersøge af resultaterne viser, at 14 % af prøverne 
med uorganiske mineraler, 7 % af prøverne med organi-
ske mineraler, 15 % af prøverne af tilskudsfoder og en 
svimlende 68 % af prøverne af fuldfoder var forurenet . 

Det har vist sig at have ikke blot betydning for dyrenes 
produktivitet, men også på forbrugernes sikkerhed” 
sagde Tara Jarman, Alltech’s direktør for mineraler i 
Asien-Stillehavsområdet .

Bly i prøver af fjerkræfoder.  
Ekstremt høje niveauer af tungmetaller blev påvist i nog-
le prøver . For eksempel blev 2,019 ppm cadmium påvist 
i en prøve af kobbersulfat, mens en prøve af zinkoxid 
afslørede 3 .023 ppm bly . 
En prøve af fjerkræfoder fra Sydøstasien indeholdt 722 
ppm bly, hvilket er et højt niveau .
Høje forureningsniveauer er almindeligt forekommende 
i uorganiske mineraler som følge af den måde minera-
lerne er udvundet og fremstillet på, og fordi kvalitetssik-
ringen er mindre streng, når det drejer sig om fodermi-
neraler .

Løbende risiko. 
”Det er vigtigt at huske, at denne undersøgelse kun er 
et øjebliksbillede . Tungmetalforurening er en permanent 
risiko . Den eneste måde man kan sikre, at fodermine-
ralerne er fri for tungmetaller, PCB og dioxin, er ved at 
teste hvert parti” sagde Jarman .

jnl
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Udviklingen af   fjerkræbranchen 
i Ukraine i de kommende år vil 
afhænge af nye eksportmarkeder. 
Prioriterede regioner omfatter 
Europa, Mellemøsten og Asien, 
mens toldunionen vil spille en min-
dre rolle. 

Af Vladislav Vorotnikov, World Poultry 

I øjeblikket er ukrainsk eksport af fjerkrækød til Rusland 
forbudt, og samtidig blokerer Rusland selv for transit af 
fjerkrækød til de andre store kunder i det tidligere Sov-
jetunionen - Kasakhstan og Usbekistan . På grund af 
forværringen af handelsforbindelserne mellem Rusland 
og Ukraine som følge af konflikten med separatister i 
det østlige Ukraine, siger repræsentanter for de største 
eksportvirksomheder i Ukraine, at selv i tilfælde af fjer-
nelse af sådanne forbud vil de ikke satse på det russiske 
marked længere, fordi forsyningen til det russiske marked 
er for risikabelt og ofte begrænset på grund af urimelige 
restriktioner . 
I 2013 Ukraine eksporterede 150 .000 tons fjerkrækød 
- en stigning på 80 % i forhold til 2012, og den samlede 
produktion lå på 732 .000 tons - en stigning på 7 % i 
forhold til 2012 ifølge de officielle statistiske oplysninger . 
Ukraine er selvforsynende med fjerkrækød, så all fremti-
dig vækst vil resultere i en stigning i eksporten . I de første 
syv måneder af 2014 eksporterede Ukraine 86 .000 tons 
fjerkrækød, hvilket er 10 % mere end i samme periode 
i 2013, men eksporten til toldunionen faldt med 31 .600 
tons . De nye eksportmuligheder er især vigtige for de 
ukrainske fjerkræproducenter, fordi de stå over for mange 
nye udfordringer på grund af de negative tendenser på 
det indenlandske marked .
 
Nye udfordringer. 
Der er en række af begivenheder i hjemmemarkedet i 
Ukraine, der kan skade landets fjerkræproducenter . En 
af dem er faldet i fortjenesten på salg af fjerkrækød og 
-produkter til forbrugerne på grund af faldet i kursen på 
den lokale valuta, Hryvnia (UAH) . Fra begyndelsen af   
2014 er kursen over for dollaren faldet fra 8 UAH per dol-

lar til 15,5 UAH per dollar i november . Denne tendens vil 
blive delvist opvejet af den forventede stigning i priserne 
på fjerkræ . Disse forventes at stige med 27 % frem til 
udgangen af   året på grund af en stigning i efterspørgslen, 
især på grund af det faktum, at forbrugerne skifter fra 
dyrere svinekød og oksekød til relativt billigt fjerkrækød . 
Disse tendenser kan dog ikke helt opveje de negative 
virkninger kursfaldet . 
Samtidig er der en mere alvorlig udfordring for de ukrain-
ske fjerkræproducenter, fordi regeringen på anmodning 
af Den Internationale Valutafond (IMF) er blevet tvunget 
til at afskaffe   skattefritagelser for husdyrsektoren . I 
realiteten mister fjerkræproducenter mister millioner af 
dollars i statsstøtte efter vedtagelsen af   forslag (krav), og 
statsstøtten har i de seneste år hjulpet dem til at holde 
rentabiliteten på et højt niveau . ”Hvis man ophæver for-
delene for ukrainske landmænd ved betaling af moms, vil 

udviklingen af   husdyrsektoren i landet 
stoppe . Den særlige skatteordning 
var faktisk den eneste effektive form 
for statslig støtte til producenterne af 
landbrugsprodukter” siger Volodymyr 
Lapa, generaldirektør for den ukrainske 
Agribusiness Club .
”Afskaffelsen af   momsfritagelser vil 

være det største slag for landbrugssektoren siden indfø-
relsen af   den præferentielle skatteordning . Momsfritagel-
ser er en forudsætning for alle kapitalinvesteringer i bran-
chen . Relativt set har selskabernes overskud finansieret 
driftsaktiviteter, mens penge fra skatteincitamenter har 
udgjort hovedparten af finansiering af anlægsinvesterin-
ger” siger Lapa . Ifølge Lapa er den direkte statsstøtte 
for landbrugserhvervet i Ukraine lav og udgjorde kun 100 
mio . $ (ca . 660 mio . kr .) om året, mens landmændene i 
EU årligt modtager 50 mia . $ (ca . 330 mia . kr .), i Rusland 
9 mia $ (ca . 60 mia . kr .), i Hviderusland 3 .5 mia . $ (ca . 
23 mia . kr .) . Derfor skyldes udviklingen af den ukrainske 
landbrugssektor i høj grad skattemæssige præferencer, 
konkluderede han .
 
Nye eksportmarkeder. 
På trods af de økonomiske problemer i landet, den væb-
nede konflikt i øst og forværringen af forholdet til Rusland, 
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fortsætter den ukrainske fjerkræbranche sin stærke 
vækst . Ved udgangen af   året, forventes produktionen 
af fjerkrækød at være på 810 .000 tons - en stigning på 
omkring 10 % i forhold til sidste år . I år modtog Ukraine 
tilladelse til at eksportere fjerkrækødprodukter til EU, som 
allerede har resulteret i første eksporter . For eksempel 
importerede Holland 8 .500 tons fjerkrækød i de første 
syv måneder af 2014 og blev den næststørste importør af 
ukrainsk fjerkrækød efter Irak . Irak importerede 22 .000 
tons i de første syv måneder af 2014, hvilket er en stig-
ning på 250 % i forhold til samme periode i 2013 . Den 
ukrainske fjerkræbranche er først ved at udnytte deres 
potentiale på de udenlandske markeder . Fjerkræbranchen 
forventer at få øget kvoterne på fjerkrækød til EU, mens 
de i Mellemøsten håber på at få tilladelse til at genoptage 
eksporten af   fjerkrækød til Saudi-Arabien . ”Vi havde sam-
taler med Saudi-Arabien og forventer, at de vil inspicere 
produktionsfaciliteter i nær fremtid . Vi er også begyndt at 
arbejde med Kina og Sydafrika og forventer at have gode 
muligheder for vores produkter i disse lande . Hvad angår 

eksporten til EU, er der nogle tekniske problemer, men 
dem løser vi . Ud af kvoten på 16 .000 tons fjerkrækød til 
Europa i 2014 vi indgået aftaler om 12 .000 tons” bekræf-
tede Aleksandr Bakumenko, lederen af    Union of Poultry 
Producers of Ukraine . Han tilføjede også, at det europæ-
iske marked er meget lovende for ukrainske fjerkræpro-
ducenter, eftersom priserne på æg i EU er 15-20 % over 
gennemsnittet i Ukraine . Bakumenko bemærker dog, at 
kvoten for toldfri eksport af ukrainske ægprodukter til EU i 
år er lav og kun udgør 300 tons om året .
 
Eksportkvoter. 
Samtidig forventer Bakumenko, at eksportkvoterne for 
leverancer af ukrainske fjerkrækød til EU i 2015 vil blive 
øget syv gange til 80 .000-100 .000 tons . Ifølge ham vil 
det gavne udviklingen af   den ukraunske fjerkræsektor 
og forbedre indtjeningen hos   landets største fjerkræ-
producenter . Ikke alle deler dog Bakumenkos tanker og 
forventninger . Senioranalytiker hos investeringsselskabet, 
Art Capital, Andrew Patioty, mener, at sandsynligheden 
for stigende kvoter for det kommende år er lav . ”EU er 
meget følsomme over for at beskytte deres producen-
ter og vægter forholdet mellem udbud og efterspørgsel 
meget” siger analytikeren . Han mener, at stigningen i 
kvoterne for levering af landbrugsprodukter til EU ikke vil 
finde sted før 2016, når den økonomiske del af frihan-
delsaftalen med Ukraine træder helt i kraft . 
Bakumenko forventer dog, at Ukraine vil øge eksporten af   
fjerkrækød med 20 .000-25 .000 tons, mens eksporten af 
æg vil stige med 100 til 125 mio . æg i 2015 . 
  I 2014 lå ægproduktionen i Ukraine på 19,28-19,38 mia ., 
hvilket var en stigning på 1,5-2 % i forhold til 2013 .

Artiklen er trykt i World Poultry, Volume 30, issue 10, og 
den kan også læses online på: www .worldpoultry .net/
Broilers/Markets--Trade/2015/1/Ukrainian-poultry-indu-
stry-needs-to-boost-exports-1632338W/ 
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1: Det ukrainske selskab Avangard forbereder sig på at eksportere ægprodukter til EU .
2: I løbet af 2014 steg produktionen af slagtekyllinger i Ukraine med 10 %, mens afsætningen på hjemmemarkedet var presset .
3:  Aleksandr Bakumenko mener, at eksportmarkedet for fjerkræprodukter har et stort potentiale og forventer nye markedsåbnin-

ger snart .
4: Ukraine har til hensigt at øge eksporten af   fjerkrækød til EU til mindst det femdobbelte i 2015 .
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Af Ezekiel J . Emanuel er onkolog og  

prorektor ved University of Pennsylvania

Bakterierne vinder. 
Ifølge Centers for Disease Control 
and Prevention bliver mindst 2 mio . 
mennesker hvert år smittet med bak-

terier, der ikke kan bekæmpes med antibiotika, og som 
et resultat dør 23 .000 mennesker . Direkte udgifter til 
sundhedspleje fra disse sygdomme skønnes i USA at 
være så højt som 20 mia . $ (ca . 132 mia . kr .) om året . 
Bare i sidste uge meddelte UCLA Health System, at 
næsten 180 patienter kan have været udsat for CRE 
superbug (carbapenem-resistant Enterobacteriaceae), 
der var knyttet til to dødsfald på et af   deres hospitaler . 
I dag er 30 % af alvorlige Streptococcus pneumoniae 
infektioner resistente over for flere stoffer, og 30 % af 
gonoré-infektioner er resistente over for alle antibiotika . 
Og resistente enterobakterier, enterokokker, acineto-
bacter og en masse andre bakterier, som man ikke kan 
udtale navnene på, udgør alvorlige trusler .
 
Udviklingen af   antibiotika har været gået i stå. 
Vi har brug for en helt ny tilgang. 
Antallet af FDA-godkendte antibiotika er faldet støt i de 
seneste to årtier . De store farmaceutiske virksomheder 
har i stor udstrækning holdt op med at arbejde med 
disse stoffer . Pfizer, der i mange år var førende inden-

for udviklingen af nye antibiotika, stoppede forskning 
i nye antibiotika i 2011 . Mindre biotekselskaber tegner 
sig nu for 80 % af udviklingen af nye antibiotika . Der 
er nu omkring 40 nye antibiotika i udviklingsfasen . Det 
lyder måske lovende - men ikke i forhold til de 771 nye 
lægemidler og vacciner med kræft, der er i kliniske for-
søg eller afventer en godkendelse fra FDA . Og det er 
usandsynligt, at de fleste af disse antibiotika kommer ud 
af testprocessen som FDA-godkendte lægemidler . 
Der er måder, udover at udvikle nye lægemidler, for at 
bekæmpe problemet med superbugs og lægemiddel-
resistens . Den ene er håndvask, især på hospitaler . En 
anden er at reducere overforbruget af antibiotika . Det 
er anslået, at halvdelen af   alt antibiotika, der anvendes, 
er unødvendigt . 80 % af den antibiotika, der anvendes i 
USA, bruges i dyrefoder, og det bidrager til antibiotika-
resistens . 
Vi kunne også opgradere vores antikverede system til at 
spore resistente bakterier . 
Men lige så vigtigt er det, at vi bliver nødt til at udvikle 
nye behandlinger . Bakterier finder en måde at blive resi-
stente over for alle nye lægemiddel . Vi er i en endeløs 
liv-eller-død kamp med bakterier .

Manglende rentabilitet.
Det store problem er rentabilitet . I modsætning til 
lægemidler mod forhøjet kolesterol eller højt blodtryk, 
eller insulin til diabetes, som skal tages hver dag i livet, 
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har antibiotika en tendens til at blive givet for en kort 
periode, en uge eller højst et par måneder . Så over-
skuddet skal skabes på kort tids brug . Desuden vil nye 
antibiotika, der måtte blive udviklet til at bekæmpe disse 
resistente bakterier, sandsynligvis blive anvendt meget 
sparsomt under meget kontrollerede forhold for at brem-
se udviklingen af   resistente bakterier, fordi man gerne vil 
udvide perioden, antibiotikummet kan anvendes . Dette 
begrænser også den mængde, der kan sælges . 
Selvom antibiotika er livreddende, har de ikke en merpris 
på markedet . Som samfund synes vi at være villige til at 
betale 100 .000 $ (ca . 665 .000 kr .) eller mere for kræft-
lægemidler, der ikke helbreder nogen og i bedste fald 
kan føje uger eller et par måneder til livet . Vi er villige til 
at betale titusindvis af dollars for knæoperationer, der i 
bedste fald forbedrer bevægeligheden, men som er ikke 
livreddende . Så hvorfor vil vi ikke betale 10 .000 $ (ca . 
65 .000 kr .) for et livreddende antibiotikum? 
Årsagerne er uklare . Måske er det fordi, at de oprinde-
ligt blev udviklet i 1940’erne, 50’erne og 60’erne, hvor 
priserne for sundhedsydelser var lavere, og tanken om, 
at de skal være billige, er groet fast . Og måske er vi 
blevet selvtilfredse med at kunne bekæmpe infektioner . 
Vi kender alle folk, der er døde af hjerteanfald, kræft og 
Alzheimers . Vi frygter, at disse sygdomme skal ramme 
os selv . Men måske, fordi kun nogle få af os frygter at 
dø af bakterieinfektioner, synes vi ikke at være villige til 
at betale store summer for deres behandling . 

Nye incitamenter.
Kongressen har forsøgt at løse problemet . I 2012 blev 
det vedtaget en lov, der fremskyndede FDA’s gennem-
gang af situationen og gav medicinalfirmaerne yderligere 
fem års markedseksklusivitet uden generisk konkurren-
ce . Det har øget medicinalfirmaet interesse i at udvikle 
antibiotika men ikke nok . Lad os bruge præmiepenge . 
Hvad hvis den amerikanske regering - måske i samar-
bejde med EU og Japan - tilbød en præmie på 2 mia . 
$ (godt 13 mia . kr .) til de første fem virksomheder eller 
akademiske centre, der udvikler og får myndighedsgod-
kendelse af en ny klasse af antibiotika? Som XPrize - en 
fond, der afholder konkurrencer for at anspore til løsning 

af vanskelige problemer, der ofte ikke bliver arbejdet 
med - og andre har vist, kan præmier for løsningen af 
store udfordringer sætte gang i etableringen af hundred-
vis af uventede forskerhold med nye tilgange til gamle 
problemstillinger . Den prestige, håneretten og fornyet 
følelse af et formål, som en sådan præmie kan skabe, vil 
alene gøre en investering i forskning indenfor området 
det hele værd . 
Da det koster mindst 1 mia . $ (ca . 665 mio . kr .) at 
udvikle et nyt lægemiddel, kan gevinsten give 100 % 
i afkast - også før salget begynder . Fra regeringens 
synspunkt ville en sådan præmie være meget effektiv, 
for der er ingen betaling for forskning, der ikke lykkes, 
for forskere vinder kun, hvis produktet godkendes . Selv 
hvis de kun skaber en ny antibiotikaklasse om året, vil 
en præmie på 2 mia . $ (godt 13 mia . kr .) om året være 
en rimelig investering i et problem, der koster det ameri-
kanske sundhedssystemet mere end 20 mia . $ (ca . 132 
mia . kr .) om året . 
 
Artiklen er trykt i New York Times den 24 . februar 2015 
og kan læses på: www .nytimes .com/2015/02/24/opi-
nion/how-to-develop-new-antibiotics .html?ref=opinion 
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I to generationer spiste amerika-
nerne færre æg og andre animal-
ske produkter, fordi de politiske 
beslutningstagere fortalte dem, 
at fedt og kolesterol var dårligt for 
deres helbred. Nu er begge dog-
mer hurtigt efter hinanden blevet 

afsløret som værende forkerte.

Af Nina Teicholz, forfatter til ’The Big Fat Surprise’ 

Først erkendte eksperterne i udvalget, der udarbejder 
landets kostråd, sidste efterår, at de havde droppet 
anbefalingerne om en fedtfattig kost . Og torsdag den 
19 . februar udkom udvalgets rapport med de nye kost-
råd med en endnu større forandring: Den fjernede det 
mangeårige loft på kolesterol med bemærkningen om, 
at der ikke var ”nogen mærkbar sammenhæng” mellem 
kolesterol i kosten og kolesterol i blodet . Som det ser ud 
nu, så har amerikanerne unødigt undgået æggeblom-
mer, lever og skaldyr i årtier . De nye retningslinjer, de 
første i fem år, vil påvirke alt fra skolemad til lægernes 
rådgivning om slankekure .

Hvordan kunne de tage fejl? 
Hvordan kunne eksperter tage så meget fejl? Ganske 
vist har fødevareindustrien forplumret vandene gennem 
deres lobbyvirksomhed, men det primære problem er, at 
ernæringspolitik længe har støttet sig på en meget svag 
form for videnskab: epidemiologiske eller observations-
studier, hvor forskerne følger store grupper af menne-
sker i mange år . Men selv de mest strenge epidemiologi-
ske undersøgelser lider af en fundamental begrænsning . 
I bedste kan de kun vise en sammenhæng, ikke årsags-
sammenhæng . Epidemiologiske data kan anvendes til at 
foreslå hypoteser, men ikke for at bevise dem . 
I stedet for at acceptere, at beviser var utilstrækkelige 
til at give gode råd, overvurderede viljestærke forskere 
betydningen af   deres egne studier . 
En stor del af de epidemiologiske data, som ligger til 
grund for regeringens kostråd, kommer fra undersøgel-
ser, som foretages af Harvard’s School of Public Health . 

I 2011 analyserede direktører fra National Institute of 
Statistical Sciences mange af Harvard vigtigste fund og 
fandt, at de ikke kunne gentages i kliniske forsøg . 
Det er ingen overraskelse, at mangeårige ernærings-
mæssige retningslinjer nu bliver udfordret . 
I 2013 blev regeringens råd om at reducere saltindtaget 
(som stadig er med i den aktuelle rapport) modsagt af 
en troværdig undersøgelse fra Institute of Medicine . Og 
flere nylige metaanalyser har kastet alvorlig tvivl om, 
hvorvidt der er en sammenhæng mellem mættet fedt er 
forbundet og hjertesygdomme, som kostrådene fortsat 
hævder .

Dårlige råd kan give store problemer.
Usikker videnskab burde ikke længere styre vores ernæ-
ringspolitik . Faktisk kan en reduktion i fedt og kolesterol, 
som amerikanerne samvittighedsfuldt har gjort, måske 
endda have forværret vores sundhed . Ved at fjerne kød, 
æg og ost (fedt og protein) fra vores måltider, spiste vi i 
stedet flere kerner, pasta og stivelsesholdige grøntsager 
(kulhydrater) . I løbet af de sidste 50 år har vi reduceret 
fedtindtaget med 25 % og øget indtaget af kulhydrater 
med mere end 30 %, ifølge en ny analyse af offentlige 
data . Også selv om at nye videnskabelige undersøgelser 
i stigende grad har vist, at en kost med højt indhold af 

REGERINGENS DÅRLIGE RÅD
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ MARTS 2015



67

kulhydrater, der indeholder meget sukker og raffinerede 
kornprodukter, øger risikoen for fedme, diabetes og 
hjertesygdomme - meget mere end en kost med et højt 
indhold af fedt og kolesterol .
Det er ikke fordi, at sundhedsmyndighederne ikke er ble-
vet advaret . ”De handler ikke på grundlag af videnska-
belig dokumentation, men på grundlag af en plausibel 
men uprøvet idé,” advarede Dr . Edward H . Ahrens Jr ., en 
topspecialist fra Rockefeller University og fremtræden-
de kritiker af den voksende doktrin om fedt i kosten og 
kolesterol, om tilbage i 80’erne . Men i lyset af akut pres 
for at tilbyde en løsning på den stigende bølge af hjerte-
sygdomme, viste han sig at være den tids Cassandra* .

Vi er ved at gentage fortidens fejl. 
I dag er vi klar til at lave de samme fejl . Udvalgets nye 
rapport anbefaler også at fjerne ”magert kød” fra listen 
over anbefalede sunde fødevarer, samt skære ned på 
forbruget af rødt og forarbejdet kød . Et reduceret udbud 
af vare med højt protein vil sandsynligvis tilskynde ame-
rikanerne til at spise endnu flere kulhydrater . Det vil også 
have politiske konsekvenser: Kød kan blive begrænset i 
skolemad og andre føderale fødevareprogrammer .
Det er muligt, at en overvejende kødløs kost kan være 
sundt for alle amerikanere - men så igen, det også være, 
at den ikke er det . Vi ved det simpelthen ikke . Der er 
ingen strenge kliniske forsøg med en sådan kost, og selv 
om der findes epidemiologiske data for voksne vegeta-
rer, er der ingen for børn .
Siden den allerførste ernæringsmæssige retningslinjer 
for at begrænse mættet fedt og kolesterol blev frigivet af 

American Heart Association i 1961, har amerikanerne 
været genstand for omfattende, ukontrollerede eksperi-
menter med kosten med katastrofale konsekvenser . Vi 
er nødt til at begynde at kigge mere skeptisk på epide-
miologiske undersøgelser og nytænke ernæringspolitik-
ken fra jord til bord .

Lad os holde os til det sikre. 
Indtil da vil vi være klogt at vende tilbage til, hvad der 
virkede bedre for tidligere generationer: en kost, der 
indeholdt færre kerner, mindre sukker og flere animalske 
fødevarer såsom kød, fuldfede mejeriprodukter og æg . 
Det ville være en ordentlig start .

Artiklen er trykt i New York Times den 20 . februar 2015 
og kan læses på: www .nytimes .com/2015/02/21/
opinion/when-the-government-tells-you-what-to-eat .
html?_r=0
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*I græsk mytologi var den smukke Cassandra datter af kong Priam og dronning Hecuba fra Troja .  
Historien fortæller, at Apollo for at forføre hende gav hende evnen til at se ind i fremtiden,  
men da hun afviste ham, blev han sur og forbandede hende med, at ingen ville tro på hendes spådomme . jnl
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Industrikonglomerat Hanson Trust blev engang 
berømt for at omtale sig selv som ’the company 
over here doing rather well over there’.

Selv om det foregår i en noget mindre målestok, kunne 
det samme slogan passe på Potters Poultry, der har 
gjort støtte fremskridt med deres oversøiske forretning, 
og samtidig vokser deres andel af   det britiske marked for 
inventar til opdræt og æglæggere . 
Firmaet, der blev etableret for 50 år siden, er stadig 
i hænderne på den samme familie, og virksomheden 
drives i dag af anden generation, Justin og Olivia, sam-
men med faderen, Ron . Virksomheden beskæftiger en 
veluddannet arbejdsstyrke, som designer og producerer 
udstyr til fjerkræstalde, og som opdrætter omkring 2 
mio . hønniker om året . 
Potters Poultry har gennem årene udvidet forretningen 
og er flyttet fra den farm, hvor hønnikerne blev opdræt-
tet, og som var virksomhedens hovedkvarter, til nye 
lokaler i en business park i Rugby, hvorved kapaciteten 
kan femdobles . 
 

Udvikling oversøisk. 
Virksomheden tilpasser deres udstyr, som er designet til 
britiske forhold, så de passer til markeder rundt omkring 
i verden, og formelt blev Potters Poultry International 
oprettet i 2008 . 
Det kræver en fleksibel tilgang, når man f .eks . sælger 
udstyr til Amish ægproducenter i USA, for deres religion 
forbyder brug af elektricitet . For at løse dette har Potters 
designet og solgt tilsvarende pneumatisk udstyr . 
Dette marked for ”cage free” eller skrabeæg i USA 
omfatter omkring 12 % af de 360 mio . æglæggere i 
USA, og det repræsenterer derfor en stor mulighed for 
virksomheden . 
En del af deres eksport er videnoverførsel, hvor rutiner 
og management, som den britiske ægbranche har udvik-
let, bliver delt med Amish ægproducenter, så de nu for 
første gang bygger med bånd til indsamling af æg og 
fjernelse af gødning .
”Det har været lidt af en indlæringskurve for os” indrøm-
mer Olivia Potter . ”Hvor du i Storbritannien kan have at 
gøre med en mand og kone eller en enkelt driftsleder, 
der er sulten efter information, kan der i USA være en 

POTTERS POULTRY:  
VÆKSTPLANER HJEMME OG I UDLANDET
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Ron, Olivia og Justin Potter i en britisk stald med opdræt klar til levering .
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driftsleder med et team af medarbejdere, som ikke inte-
resserer sig spor for hønernes produktivitet .” 
Hun forklarer, at arbejdskraften er så billig i USA, at 
landmændene har råd til at have arbejdstagere ansat til 
at opsamle gulvæg . Der har endda været eksempler på 
høner, der er opdrættet i bure, inden de blev flyttet til 
skrabeægsstalde med etagesystemer, og det er opskrif-
ten på en katastrofe .
Men nu er der efterspørgsel efter forandring, og med 
den kommer udfordringen med at videregive god mana-
gement praksis . 
”Hvad de er begyndt at indse nu, er betydningen af   det 
samlede antal æg» siger Justin . «Farmeren kunne have 
været tilfreds med 260 æg, men nu er de begyndt at 
indse, at der er penge at hente i spændet fra 260 til 
over 300 æg pr høne . Nogle har investeret kraftigt i 
nyt udstyr, og de erkender nu behovet for tilstrækkelig 
uddannelse i, hvordan man bruger det .” 
 
Fremskridt i opdræt af hønniker. 
En lignende udfordring findes på det engelske marked, 
der ganske vist er et par år foran USA . Produktionen af 
frilandsæg er blevet veletableret, og Potters mener, at 
det er tid til at se på opdrættet af hønniker, og hvordan 
det kan forbedres . 
”Vi ønsker at fordoble   vores produktion af opdræt” siger 
Olivia . ”Investeringen og ekspansionen i frilandsprodukti-
onen har ikke smittet af på produktionen af opdrættet .” 
Hun mener, at der er stigende behov for at have fokus 
på ikke bare de økonomiske aspekter men også på 
management og produktivitet fra dag et, for at få det 
bedste ud af hønnikerne . Man kan ikke vente på, at de 
begynder at lægge æg .
I en lille branche kan familien Potter ikke komme i tanke 
om mere end ”tre, måske fire” opdrætsstalde, der er 
nybygget i de sidste 10 år . Ofte er det nedslidte slagte-
kyllingestalde, der er blevet bygget om .
”Du kan bare ikke forrente en hel ny opdrætsstald” siger 
Justin . Med det afkast slagtekyllingeproducenterne 
har, er det vanskeligt at se, hvorfor nogen ville vælge at 
opdrætte hønniker . ”De vil tro, du har lavet en kommafejl 
det forkerte sted .” 

De siger, at dette er grunden til Potters beslutning om at 
designe og bygge et nyt ”premium integreret volieresy-
stem” til opdræt af hønniker - et 3-etagers system, der 
flytter fuglene fra gulvet til et mere kontrolleret miljø . 
I systemet vil der være foder og vand, og kyllinger vil gå 
på papir på den midterste etage i de første to uger af 
livet, hvilket gør første vaccination enkel . Temperaturen 
er også lettere at styre, når hønnikerne ikke er på det 
kolde gulv . 
Efter dette vil de langsomt få adgang til de resterende 
etager og gulvet, efterhånden som systemet åbnes . Det 
sparer landmændene arbejdet med at træne fuglene til 
at komme op i systemet, og hønnikerne bliver ikke stres-
sede af at blive flyttet manuelt, hvilket kan forstyrre den 
tidlige ægproduktion . 
Med det i tankerne, forventer de at få omkring 40 pen-
ce (ca . 4 kr .) mere pr hønnike, der er opdrættet i deres 
system, til at betale for udgifterne til deres investeringer 
og som anerkendelse den forbedrede kvalitet af hønni-
kerne . 
Som med Big Dutchman’s etagesystem til opdræt har 
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals 
(RSPCA), og dermed Freedom Food, endnu ikke 
godkendt Potters etagesystem . I stedet har de tilbudt 
en dispensation, der klassificerer systemet som ”ny 
opdrætsmetode”, mens yderligere undersøgelser fore-
tages . 
Men ifølge familien Potter er deres etagesystem til 
opdræt designet til at matche alle Freedom Food præ-
ciseringer til etagesystemer, og i sidste ende vil det give 
bedre hønniker og tidligere æglægning . ”For mig er det 
vejen frem” insisterer Olivia ”og potentielt en stor økono-
misk satsning for os - men vi prøver at være på forkant .” 
”Den kommercielle ægbranche er nødt til at følge med 
tiden, og de er nødt til at begynde at investere i opdræt . 
Det har de aldrig gjort .”

Artiklen er publiceret den 15 . marts 2015 på:
www .fwi .co .uk/poultry/potters-poultry-growth-plans-
at-home-and-abroad .htm 
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Ifølge en ny rapport fra det ameri-
kanske landbrugsministerium for-
ventes den globale import af fjer-
krækød at stige med 28 pct. over 
de næste ti år, svarende til 2 mio. 
tons. Over tre fjerdedele af denne 
stigende efterspørgsel vil stamme 

fra Afrika og Mellemøsten.

Af Silas Berthou, Landbrug & Fødevarer 

Stigende velstand og urbanisering  
i udviklingslandene.
Den globale import af kød ventes at stige; herunder fjer-
krækød . Det kan primært henføres til stigende velstand 
i udviklingslandene, hvor befolkningstilvækst, indkomst-
stigning, urbanisering og en mere varieret sammen-
sætning af den mad, der indtages, vil afføde en vækst i 
kødforbruget .
Ifølge det amerikanske landbrugsministerium kan vi for-
vente en stigning i det globale forbrug af kød på knap 
2 % pr . år, i perioden 2014-2024 . Da det voksende for-
brug af kød i udviklingslandene ikke vil kunne dækkes af 
indenlandsk produceret kødprodukter, må det importeres 
udefra .

Af den forventede vækst i den globale import af fjer-
krækød, oksekød og svinekød, på 6 mio . tons i perioden 
2014-2024, vil fjerkrækød bidrage med 36 % svarende 
til 2 mio . tons .

Afrika og Mellemøsten vil importere 50 % mere 
fjerkrækød i 2024. 
Størstedelen af væksten i den globale import af fjer-
krækød, vil ske i Afrika og Mellemøsten . De to regioners 
mængde af importeret fjerkrækød vil stige med over 1,7 
mio . tons svarende til 50 % og øge deres andel af ver-
denshandlen fra 46 % til 53 % i 2024 .
Stigningen kan tilskrives, at regionernes større efter-
spørgsel på fjerkrækød, som følge af stærkt voksende 
befolkningstal og indkomstniveau, ikke kan imødekom-
mes af den indenlandske produktion . Det skyldes blandt 
andet vedvarende bekymring for fødevaresikkerheden 
i produktionen af fjerkrækød i disse regioner . Det har 
bremset den indenlandske produktion og dermed øget 
importbehovet .
Mexico, Mellemamerika og Caribien forventes at øge 
deres import af fjerkrækød med 0,6 mio . tons svarende 
til 44 % Efterspørgslen stimuleres af stigende indkom-
ster, samt at fjerkrækød er billigere end oksekød og 
svinekød .  ›

IMPORT AF FJERKRÆKØD I AFRIKA  
OG MELLEMØSTEN STIGER MARKANT
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Figur 1: Det amerikanske landbrugsministerium venter markant 
stigning i handel med kød .

Figur 2: Afrika og Mellemøsten ventes andel på 53 % af den 
globalt importeret fjerkrækød i 2024 .
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Ruslands import af fjerkrækød ventes at falde med 0,3 
mio . tons frem til 2024 og landets andel af den globale 
import forudsiges at falde fra 5 % til 1 % .

Forventning om stigende importbehov  
giver danske muligheder.
Som allerede nævnt forventer det amerikanske land-
brugsministerium, at det globale forbrug af kød generelt 
vil vokse med knap 2 % om året frem til 2024 . Det er et 
fremtidsscenarie, der rummer store muligheder for dan-
ske fødevareproducenter .

Forbruget forudsiges at vokse mest i udviklingslandene, 
som ikke har mulighed for at udvide deres egen inden-
landske produktion af kød nok til at imødekomme den 
øgede efterspørgsel og derfor må øge deres import . Det 
skaber en mulighed for, at danske fødevareproducenter 
kan udnytte deres komparative fordele for animalske 
produkter .

Reference:
USDA Agricultural Projections to 2024 .
http://www .usda .gov/oce/commodity/projections/ ■

Forekomsten af campylobacter i Europa  
stabiliseres.
De seneste tal om forekomsten af campylobacter i Euro-
pa viser, at antallet af humane tilfælde har stabiliseret sig 
for første gang i fem år .
Men ifølge EFSA er campylobacter fortsat den hyppigst 
rapporterede årsag til madforgiftning med mere end 
dobbelt så mange humane tilfælde som nr . 2 på listen, 
salmonella .
EFSA-rapporten viser, at der var 214 .779 humane tilfæl-
de af campylobacter i 2013, svarende til 64,8 for hver 
100 .000 mennesker .
I rapporten bemærkes, at mens 43 % af tilfældene førte 
til hospitalsindlæggelse, der var dødeligheden forholds-
vis lav - 0,5 % eller 56 dødsfald .
Der var der 84 .000 tilfælde af salmonella, som forårsa-
gede 59 dødsfald .
Prøver af slagtekyllinger viste, at 31,4 % var positive 
for campylobacter . EFSA mener, at dette tal kan være 
undervurderet, fordi størstedelen af prøverne blev taget 
i Holland og de nordiske lande, hvor kontrolprogrammer 
er veletablerede .

Marta Hugas, direktør i EFSA, sagde, at den nedadgå-
ende tendens var ”gode nyheder, men vi må ikke slække 
på opmærksomheden .”

World Poultry / jnl

Nu kan svensk fjerkræ igen komme ud.
Risikoen for, at fugleinfluenza vil komme til Sverige, 
betragtes stadig som lidt forhøjet, men da der ikke har 
været nogen spredning i Europa, har de svenske myn-
digheder besluttet at gå tilbage til niveau et .
Det betyder, at fuglene igen kan komme ud, men de 
skal have vand og foder under tag eller indendørs .
”Da der ikke har været en større spredning af fugleinflu-
enza i Europa, har vi besluttet at vende tilbage til beskyt-
telsesniveau et i hele Sverige” siger David Slottner fra 
Jordbruksverket i en pressemeddelelse .
I og med, at der stadig er en vis risiko for spredning med 
svømmefugle, er det særligt vigtigt med god biosikker-
hed .

Jordbruksaktuellt / jnl
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The Food Standards Agency (FSA) har offentlig-
gjort deres seneste prøveresultater af campy-
lobacter på hele kyllinger. Resultaterne viser, at 
fjerkræbranchen endnu ikke har nået målene for 
en reduktion af forekomsten af campylobacter på 
kød og bakker i detailhandelen. 

Den 26 . februar offentliggjorde FSA tal for de første tre 
kvartaler med prøver af mere end 3 .000 hele kyllinger 
købt fra supermarkeder over hele Storbritannien . 
I alt var 18,9 % af de hele kyllinger, der blev testet af 
FSA mellem februar og november i 2014, inficeret med 
campylobacter på højeste niveau, og i alt var 73 % var 
forurenet i større eller mindre grad .
FSA har også offentliggjort tallene for tredje kvartal 
separat, og her var 78 % af kyllingerne forurenet sam-
menlignet med 81 % i 2 . kvartal .

Uændret forekomst af stærkt forurenede kyllinger.
Kyllinger, der var forurenet på højeste niveau, var uæn-
dret på 20 % . 
Ved test af ydresiden af emballagen fandt man, at 7 % 
var forurenet, heraf var 3 af de 3 .052 prøver forurenet 
med de højeste niveauer af campylobacter . 
FSA har som målsætning, at branchen skal nedbringe 
antallet af kyllinger, der er forurenet på højeste niveau til 
under 10 % inden udgangen af   2015 . Som i den forrige 
rapport, er Asda nævnt som den supermarkedskæde 
med den højeste procent forurenede kyllinger og Tesco 
som den laveste (se tabellen nedenfor) .  
Men British Poultry Council (BPC) siger, at prøvetag-
ningsperioden fandt sted før de store tiltag i forsynings-
kæden blev indført . 
En BPC talsmand sagde: ”Tallene, der dækker februar 
til november 2014, dækker perioden inden betydelige 

BRITISKE RESULTATER AF FØRSTE NI MÅNEDER  
AF CAMPYLOBACTER TESTS 
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Supermarkedskæde Antal prøver % halsskindprøver 
positive for campylo-
bacter 

% halsskindprø-
ver >1,000 cfu/g 
campylobacter 

% bakkeprøver 
positive for campy-
lobacter 

(95 %  
konfidensinterval)

(95 %  
konfidensinterval)

(95%  
konfidensinterval)

Asda 491 78,9 (75,2-82,4) 31,1 (27,0-35,2) 13,0 (10,1-16,1)
Co-op 274 75,6 (70,2-80,6) 16,4 (12,3-20,9) 4,4 (2,1-7,0)
M&S 103 72,2 (63,0-80,7) 20,7 (13,0-29,1) 3,8 (0,8-8,1)
Morrisons 271 76,2 (71,4-80,9) 22,9 (18,0-28,0) 13,3 (9,5-17,4)
Sainsbury’s 451 69,6 (65,4-73,7) 14,3 (11,2-17,6) 4,0 (2,3-6,0)
Tesco 925 68,2 (65,3-71,1) 12,3 (10,2-14,4) 4,1 (2,9-5,4)
Waitrose 96 71,7 (62,1-80,5) 15,6 (8,5-23,7) 6,2 (2,1-11,7)
Andre 450 76,9 (72,9-80,7) 23,2 (19,4-27,2) 6,8 (4,6-9,2)
Total 3 .061 72,9 (71,4-74,5) 18,9 (17,5-20,3) 6,8 (5,9-7,7)

Sådan klarede supermarkedskæderne i Storbritannien sig fra februar til november 2014 .
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tiltag begyndte at blive afprøvet på slagterierne efter års 
forskning i denne komplekse bakterie .”

Tiltagene kan virke. 
Steve Wearne, FSA’s direktør for politik, sagde: ”Vi ved 
nu, det er muligt at foretage reduktioner i forekomsten 
af   campylobacter . Tal, som M&S har offentliggjort i dag, 
viser, at deres tiltag har resulteret i færre forurenede 
kyllinger i kølediskene i deres butikker . Hvis man som 
detailhandler kan opnå denne reduktion i forekomsten 
af campylobacter gennem systematiske tiltag, så kan og 
bør andre supermarkedskæder gøre det samme . Vores 
undersøgelse lægger pres på supermarkedskæderne for 
at arbejde med fjerkræslagterierne og primærproducen-
terne om at gøre mere for at bekæmpe campylobacter . 
Vi ønsker, at branchen skal reducere antallet af de mest 
forurenede kyllinger, for vi mener, at det vil have størst 
betydning for folkesundheden . Campylobacter bliver 
dræbt af grundig madlavning, men det bør ikke overla-
des til forbrugerne til at styre risikoen .”

Artiklen er publiceret den 26 . februar 2015 på:
www .fwi .co .uk/poultry/fsa-reveals-results-of-first-nine-
months-of-campylobacter-tests .htm
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BRITISKE RESULTATER AF FØRSTE NI MÅNEDER  
AF CAMPYLOBACTER TESTS 

Marks & Spencer og 2 Sisters har offentlig-
gjort resultaterne af deres indsats.
I november 2014 aftalte slagterikoncernen 2 
Sisters og M&S en ”fem-punkts plan” om at redu-
cere forekomsten af campylobacter . 
Foranstaltningerne omfatter en bonus til farmeren 
for rene stalde, forbud mod delslagtning, lynfrys-
ning af kyllingernes overflade på slagteriet, klar 
mærkning og dobbelt indpakning . M&S siger, at 
der siden midten af   november har været en ”trinvis 
ændring” i forekomsten af campylobacter . Kyllin-
ger med det højeste niveau af campylobacter er 
faldet fra 11 % til 5 % i løbet af de tre måneder, 
og i februar var kun 3 % forurenet (baseret på 
uafhængige test af 336 kyllinger indkøbt i M&S) .

Tests bekræfter fugleinfluenza i Arkansas
Højpatogen H5N2 er blevet bekræftet i en kommerciel 
kalkunflok i Boone County, rapporterer Arkansas Live-
stock and Poultry Commission .
Myndighederne siger, at de den 8 . marts fik meddelelse 
om mistanke om fugleinfluenza i den nordlige region af 
staten . Fuglene blev sar i karantæne; og der blev taget 
prøver og sendt til staten veterinære diagnostisk labora-
torium for test . Prøverne blev testet positive for H5N2 
og blev derefter sendt til National Veterinary Services 
Lab (NVSL) hos USDA for endelig bekræftelse . 
NVSL bekræftede tilstedeværelsen af H5N2 .
Myndighederne siger, at de vil følge USDA’s protokol 
og slå den inficerede kalkun ned . De siger også, at de 

vil gennemføre overvågnings- og testprocedurer på 
ejendomme nær den berørte kalkunfarm for at forhindre 
spredning af virus .
Konstateringen kommer efter Missouri Department of 
Agriculture bekræftede tilstedeværelsen af H5N2 på to 
kalkunfarme - en i Moniteau Amt og den anden i Jasper 
County . Begge farme blev sat i karantæne, og mere 
end 40 .000 kalkuner blev destrueret . Virusset er også 
bekræftet i Pope County, Minnesota . Fundet var det 
første bekræftede tilfælde i Mississippi trækruten, der 
omfatter tre provinser i Canada og 14 stater i USA, her-
under Minnesota, Missouri og Arkansas .

MeatPoultry .com / jnl
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Detailhandlere og forbrugere bør 
dele udgifterne til en reduktion 
af forekomsten af campylobacter 
med slagterierne, nu hvor effek-
tive foranstaltninger er etableret 
på slagterierne, siger Jeremy Hall, 
teknisk direktør hos Bernard Mat-

thews, og forklarer, at to tiltag på slagtelinjerne 
har vist sig at være meget effektive til at reducere 
forekomsten af campylobacter på fersk fjerkræ.

Den første er SonoSteam, en maskine, der bruger ultra-
lyd til at åbne porerne i skindet på fuglene, før fuglene 
oversprøjtes med damp . Den anden er den såkaldte 
hurtige overfladekøling, hvor skindet på fuglene lynfry-
sers samtidig med, at kødet ikke kommer under 2o C .
 ”I England har vi gjort en masse for fjerne campylobac-
ter på bedrifterne, men det har vist sig meget problema-
tisk, især i sommermånederne”
Stop for delslagtning i slagtekyllinger hjælper en del men 
kan vise sig helt ineffektivt i sommermånederne, tilføje-
de han .
Bernard Matthews har igangsat kommercielle forsøg 
med hurtig overfladekøling, og seneste resultater tyder 
på en reduktion på mellem 1,5 og 2,1 log .
Hall siger, at de første resultater gav så få fugle med en 
forurening på over 1000 cfu/g af campylobacter, at sel-
skabet nu håber at kunne nå sine reduktionsmål .

Omkostninger.
Men tiltagene betyder ekstra omkostninger, der ikke bør 
afholdes af slagteriet alene .
”Denne proces ser ud til at koste mellem 3-6 p (ca . 
30-60 øre) pr fugl, og med en detailpris på 4-5 £ (ca . 
41-51 kr .) pr fugl synes denne meromkostning at være 
lille, men med de små marginer, der er i branchen, er det 
alt for meget til at slagterierne kan stå alene med denne 
omkostning .”
Han foreslog, at når forbrugerne er villige til at betale op 
til en 1 £ (ca . 10 kr .) mere for hele kalkuner pakket i ste-
geposer, der tillader tilberedning af fjerkræ uden at røre 
ved det rå kød, bør et par ekstra pence (ca . 20 øre) pr 

fugl med ovennævnte tiltag på slagtelinjen ikke betrag-
tes som en problem .
Hall, der talte på Turkey Science and Production Con-
ference, anbefalede, at sådanne tiltag bør installeres på 
slagterier så hurtigt som muligt for at mindske risikoen 
for menneskers sundhed .
”Vi skal koncentrere os om tiltag på fabrikkerne, for de 
kan levere resultater og give forskerne tid til at udvikle 
andre strategier .”

Artiklen er publiceret den 13 . marts 2015 på: http://
www .fwi .co .uk/poultry/retailers-must-share-the-cost-
of-campy-control .htm 
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Hel kalkun - slagtet .
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RSPCA under beskydning for at angribe 
standarderne for opdræt af ænder 
Royal Society for the Prevention of Cruelty to Ani-
mals (RSPCA) har anbefalet de britiske forbrugere at 
stoppe med at købe britiske ænder, fordi de mener, at 
standarden af produktionen i England ikke er optimal .
I udtalelsen, der er kommet under kraftig kritik fra fjer-
kræbranchen, genlancerer RSPCA deres ”and til vand” 
kampagne fra 2012, hvor de opfordrer til, at opdrætte-
de ænder at have adgang til åbent vand .
En stor del af andeproduktionen i Storbritannien 
opdrættes efter Red Tractor standarder, som er tilpas-
set fra British Poultry Council (BPC) Duck Assurance 
Scheme, der præciserer, at ænder skal have adgang til 
at dykke hovedet helt under vand .
BPC siger, at åbent vand i indendørs staldsystemer til 
ænder vil blive fyldt med gødning, og vandet vil blive 
plasket ud på strøelsen, og begge dele vil skabe en 
øget risiko for sygdom .
BPC tilføjer, at deres standarder er blevet udviklet i 
samarbejde med forskere, branche, mundighederne 
og RSPCA selv, og at forslaget er udarbejdet ”af en 
arbejdsgruppe uden nogen som helst praktisk erfa-
ring .”
Men RSPCA siger, at den ekstra risiko kan styres, 
og forslaget vil lade ænderne udfolde deres naturli-
ge adfærd og pleje fjerene mere effektivt . RSPCA 
hævder, at det kan øge produktionen og forebygge 
sygdom .
Red Tractor indførte standarder for ænder i 2012, og 
RSPCA’s Freedom Food standarder mistede store 
markedsandele .
RSPCA har udgivet en 48 siders rapport, hvor de 
sammenligner tre velfærdsprogrammer - deres egen 
Freedom Food, Soil Association’s økologiske standar-
der og Red Tractor . Rapporten refererer mange gange 
til undersøgelser, som støtter adgang til åbent vand for 
opdrættede ænder .
Branchen siger, at der er lige så mange forskningsrap-
porter, der viser, at man ved at begrænse fuld adgang 
til vand, forbedre r sundheden hos opdrættede ænder .
David Clarke, adm . direktør for Red Tractor, siger, at 

uenigheden ikke vil forbedre forbrugernes tillid, og 
at RSPCA’s  højt profilerede kampagne mod andre 
garantiordninger er uhensigtsmæssig .
”Det grundlæggende faktum er, at vi som branche har 
forsøgt at arbejde med RSPCA, men de ønsker det 
ikke . Vi begge arbejder på at det samme mål - højere 
velfærd - men vi kommer med forskellige synsynsvink-
ler” sagde han .

Farmers Weekly / jnl

Rusland til at øge eksporten af  
fjerkrækød i 2015
I 2014 Rusland øgede sin eksport af fjerkræ med 5 % 
til 57 .000 tons, ifølge en undersøgelse af den russiske 
Institut for Landbrugs Market Studies (ICAR) . Ekspor-
ten til Hongkong (+ 45 %) og Vietnam (+ 201 %) steg i 
særdeleshed, mens eksporten til Kasakhstan står over 
for en alvorlig tilbagegang (- 34 %) . Undersøgelsen siger 
også, at i 2015 kan den russiske eksport af fjerkrækød 
vokse yderligere .
”I 2015 stiger udsigterne for eksport af fjerkrækød kraf-
tigt på grund af en kraftig stigning i konkurrenceevnen 
på pris” siger ledende ekspert i ICAR Daniel Khotko . 
”Som et resultat af devalueringen af rublen over for 
dollar er den gennemsnitlige pris slagtekyllingekroppe 
i Rusland nu lavere end i USA og EU . Som følge heraf 
bør russiske eksportører overveje muligheden for at øge 
deres eksporten til Asien og Afrika .”
”Faldet i kursen på den russiske rubel to gange over for 
dollar kan forvandle Rusland fra importør til eksportør 
af fjerkræprodukter” siger Albert Davleev, vicepræsi-
dent for International Poultry Development Program 
(UIPDP) . ”Vi ser store potentialer for eksportmarkeder i 
Afrika, hvor vi kan sælge biprodukter og udsætterhøner, 
i Mellemøsten med levering af halal-produkter, samt de 
traditionelle markeder for russisk fjerkræ, som Vietnam, 
Hong Kong og Kina .”

World Poultry / jnl
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I 2014 var den gennemsnitlige hus-
holdnings køb af skalæg tæt på det 
foregående års mængde. Ifølge 

analysefirmaet GfK’s husstandspanel blev der købt 
8,332 mia. skalæg, hvilket var 0,7 % mindre end i 
2013. I fjerde kvartal blev der købt 2,223 mia. æg, 
hvilket var 0,9 % mindre end i samme kvartal året 
2013. 

Udviklingen i salget af konsumæg.
Salget af skrabeæg faldt i forhold til fjerde kvartal af 
2013 med 1,4 % til 1,204 mia . æg men udgør stadig 
63,4 % af det totale salg . 
Salget af frilandsæg steg i forhold til fjerde kvartal af 
2013 med 0,6 % til 468 mio . æg og udgjorde 24,7 % af 
det samlede salg .
Salget af økologiske æg steg i forhold til fjerde kvartal 
af 2013 med 11,8 % og nåede op på 191,3 mio . æg og 
udgjorde dermed 10,1 % af det samlede salg, hvilket var 
en anelse mindre end rekorden fra 3 . kvartal 2014 . 
Den store efterspørgsel på økologiske æg var en årsag 
til den relative knaphed på økologiske æg i slutningen af 
2014 . 
Buræg spiller ikke længere nogen væsentlig rolle . 
De kvartalsvise forskydninger er ikke meget store, og 
set over hele 2014 blev der solgt 63,3 % skrabeæg, 
24,9 % frilands, 10,1 % økologiske og kun 1,8 % buræg 
(se figur 1) . 

Mange æg sælges i discountbutikker. 
I anden halvdel af 2014 blev 47,4 % af alle æg, som 
husholdningerne i Tyskland køber, ifølge analysefirmaet 
GfK købt i discountbutikker . Denne andel er i forhold til 
andet halvår af 2013 steget med 1,7 %, så broderparten 
af   æggene nu købes hos Aldi og Lidl . 
Tilsammen solgte de to discountkæder 29,5 % af alle 
konsumæg i 2014, mens andre discountbutikker solgte 
17,9 % . 
Mens salget af æg i supermarkeder i de foregående 
år været nogenlunde stabil, blev der solgt flere æg i 
stormagasiner . Her stiger salget fr halvår til halvår, og i 
anden halvdel af 2014 solgte stormagasinerne 17,8 % af 
alle æg (se figur 2) . 

SALGET AF ÆG I TYSKLAND ER STABILT,  
OG HALVDELEN SÆLGES I DISCOUNTBUTIKKER

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ MARTS 2015

Figur 1: Husholdningerne indkøb af æg efter produktions-

metode .

Figur 2: Udviklingen af salget af tysk producerede æg indenfor 

de forskellige afsætningskanaler .
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Stalddørs- og markedssalget falder. 
Stalddørssalget har været faldende siden anden halvdel 
af 2012 og udgjorde i andet halvår af 2014 kun 10,1 % . 
Salget af æg på de ugentlige markedsdage går også 
tilbage, og kun 6,0 % af skalæggene sælges på de 
ugentlige markeder . 

Indenfor alle produktionsmetoder dominerer 
discountbutikkerne. 
55 % af skrabeæggene blev solgt i discountbutikker, 
heraf 34 % i Aldi og Lidl . 
49 % af frilandsæggene blev solgt i discountbutikker, 
heraf 31 % i Aldi og Lidl . 
44 % af de økologiske æg blev solgt i discountbutikker, 
heraf 33 % i Aldi og Lidl . 
 
Mange hollandske æg hos Aldi og Lidl. 
Samlet set blev 77,9 % af de skalæg, der blev solgt i 
detail i Tyskland, også produceret i Tyskland . 

20,6 % af æggene var stemplet med NL og dermed 
produceret i Holland, mens de sidste 1,5 % kom fra 
andre lande . Den højeste andel af tyske æg findes 
hos de økologiske æg, hvor de tyskproducerede udgør 
89,7 % . 
Af de solgte frilandsæg er 81,8 % produceret i Tyskland .
Kun 73,9 % af skrabeæggene er produceret i Tyskland, 
mens hele 25,6 % kommer fra Holland .
Der er også signifikante forskelle på, hvor stor en del af 
udenlandske æg, de enkelte butiksgrupper fører . 
I supermarkederne er 91,7 % af de solgte æg også pro-
duceret i Tyskland, mens denne andel ligger på 88,0 % i 
stormagasinerne .
I Aldi og Lidl er situationen helt anderles for her kommer 
henholdsvis 52,8 % og 44,1 % af æggene fra Holland .

DGS / jnl

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ MARTS 2015

SALGET AF ÆG I TYSKLAND ER STABILT,  
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Godt år for Scandi Standard.
Udløbet af en kontrakt med ICA Norge i april reducerede 
Scandi Standards årsresultat, men alligevel har virksom-
heden haft et solidt fjerde kvartal med øget driftsresul-
tat .
Fjerde kvartal resulterede i et driftsresultat på 79,6 mio . 
SEK (ca . 62,3 mio . kr .) mod 77 mio . SEK (ca . 60,2 mio . 
kr .) i 2013 .
For hele året steg omsætningen med 1 % til 5,267 mia . 
SEK (ca . 4,1 mia . kr .) . Resultat et af primær drift for 
2014 var på 301 mio . SEK (ca . 235,5 mio . kr .) svarende 
til en margin på 5,7 % . Bestyrelsen foreslår et udbytte 
på 1,3 SEK (ca . 1 kr .) per aktie .
Væksten var stærk i både Sverige og Danmark, men 
svækket i Norge, til dels på grund af en afsluttet kon-

trakt med ICA Norge . Markedet for kyllingeprodukter i 
dagligvarehandelen i Skandinavien steg med omkring 
3 % . I Sverige og Danmark voksede virksomheden hurti-
gere end markedet, men i Norge var væksten lavere .
For at opveje nedgangen i salget i Norge har der i løbet 
af året været besparelser, og takket være væksten i 
Sverige og Danmark har man klaret det svigtende salg i 
Norges godt .
Scandi Standard overtog i 2014 Bosarpskyckling, der 
producerer Krav-mærkede kyllinger . Dermed er Scandi 
Standard en leverandør til det højere prissegment . Nu 
arbejder de på at øge antallet af økologiske kyllingepro-
ducenter .

Jordbruksaktuellt / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET



85

KORT NYT FRA UDLANDET
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ MARTS 2015

Marks & Spencer begynder at sælge æg 
med to blommer.
Den britiske supermarkedskæde Marks & Spencer er 
begyndt at sælge bakker med 6 ekstra store æg, som 
garanteret indeholder to æggeblommer . De siger, at 
produktet er ”perfekt til folk, der tror, at blommen er den 
bedste bid ’
Æg med dobbelt blommer kommer normalt fra høner, 
der er mellem 20 til 28 uger gamle, og normalt er chan-
cerne for at finde et æg med dobbelt blomme i en bakke 
med 6 æg 1 til 1000 ifølge British Egg Information Ser-
vice (BEIS) .
Derfor er sandsynligheden for at finde 6 æg med dob-
belt blomme i en bakke med 6 æg 1 til 1 .0006 eller 1 til 
1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 (18 nuller), og det svarer 
måske til sandsynligheden for at opdage en enhjørning 
gumlende gennem en mark af firkløvere .
Men Marks & Spencer har reduceret odds til, hvor det 
nu er sikkert .
Ægproducenter, som leverer til Marks & Spencer, har 
formået at tage heldet ud af ligningen ved at vælge unge 
høner, hvor de første æg er meget mere tilbøjelige til at 
være med dobbelt blomme .
Særligt store æg fra unge høner vil sandsynligvis have 
flere æggeblommer, og så bliver det lettere at sortere 
æg med dobbelt blomme fra .
De store æg fra de unge høner gennemlyses i hånden 
for at sikre, at de indeholder 2 blommer .
Blommen er den bedste og mest nærende del af ægget, 
fordi det indeholder essentielle fedtsyrer af høj kvalitet, 
vitaminer og mineraler, herunder B12, B6, A, K, E og 
folat . Det er også et af de få fødevarer, som naturligt 
indeholder vitamin D, hvilket er vigtigt for knoglerne, 
særligt i børn .
Blommen indeholder også de fleste af æggets kalcium, 
magnesium, kalium, natrium, selen og jern .
Bakkerne med 6 ekstra store æg med dobbelt blomme 
fra frilandshøner, sælges fra begyndelsen af februar for 
2,75 £ (ca . 27,75) eller ca . 4,63 kr . pr stk . Til sammen-
ligning koster 6 store frilandsæg 2 £ (ca . 20,20 kr .) eller 
ca . 3,37 kr . pr stk .
 Daily Mail / jnl

Taiwan kæmper for at begrænse udbrud-
dene af fugleinfluenza.
Taiwan har rapporteret over 100 udbrud af fugleinfluen-
za af tre forskellige undertyper, der har ramt hundredtu-
sinder af fjerkræ over hele landet .
I en rapport til Verdensorganisationen for Dyresundhed 
(OIE), siger embedsmænd fra Taiwan, at 108 farme med 
svømmefugle er blevet smittet med HPAI H5N8 . Farme-
ne er beliggende i Changhua, Yunlin, Chiayi, og Ping-
tung amter og byerne Tainan, Kaohsiung og Taichung . 
Embedsmænd siger, at 52 af farmene var også smittet 
med HPAI H5N2 virus . Der var 56 .178 H5N8 tilfælde 
med 56 .075 døde fugle ud af 365 .591 . Reglerne kræ-
ver destruktion af alle de overlevende fugle for at stoppe 
udbruddet; mere end 92 .000 er blevet slået ned i den 
forbindelse, står der i rapporten . Der er indført restrikti-
oner på flytning fra de ramte farme, som vil blive rengjort 
og desinficeret, når aflivninger er afsluttet, hedder det i 
rapporten . Farme inden for 3 kilometer fra udbruddene 
vil være under tilsyn i 3 måneder . I en separat OIE rap-
port, informerede embedsmænd fra Taiwan om udbrud 
af H5N2 på 86 fjerkræbesætninger i seks af de samme 
områder, som er ramt af H5N8: Changhua, Yunlin, Chi-
ayi, og Pingtung amter og byerne Taichung og Tainan .
Virusset inficerede, og dræbte 102 .260 ud af 639 .304 
fugle, står der i rapporten . Omkring 102 .000 af de 
overlevende fugle er allerede blevet slået ned, og resten 
vil også blive destrueret . Andre planlagte modforan-
staltninger vil være de samme som for de bedrifter, der 
er ramt af H5N8 . Og i en tredje rapport til OIE, skriver 
embedsmænd fra Taiwan, at HPAI H5N3 er dukket på 3 
gåsefarme i Ping-Tung amt . To af disse var også påvirket 
af H5N2 udbrud . I rapporten står der, at virusset dræbte 
4 .311 ud af 11 .200 gæs, og reglerne kræver nedslagt-
ning af resten og gennemførelsen af de samme foran-
staltninger som for H5N8 .
Taiwans center for sygdomskontrol har igen under-
streget, at H5N2 og H5N8-virus i øjeblikket stadig er 
begrænset til transmission blandt fjerkræ, og der har 
ikke fundet nogen fugl til menneske transmission sted .
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