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Gødningen fra 1 kylling kan levere 
energi til opvarmning for 3 kyllin-
ger. Så kort opsummerer Nigel 

Joice fra Uphouse Farm i Norfolk sine erfaringer 
gennem snart 3 år med at bruge slagtekyllingers 
gødning som brændsel.

Nigel Joice købte Uphouse Farm i 1995. Farmen ligger 
i Norfolk, England. I 1997 blev de første kyllingehuse 
opført. I dag består farmen af to afdelinger med 8 kyl-
lingehuse i hver. Der produceres 5,5 millioner kyllinger 
om året.

Uphouse Farm, Norfolk.

Store udfordringer med lovgivning og teknik.
Nigel Joice interesse for at bruge gødningen som 
brændsel går fl ere år tilbage. Det har været et sejt træk, 
for både teknologien og lovgivningen har givet store 
udfordringer. 
Det store gennembrud kom for snart tre år siden, hvor 

Nigel opførte et energicenter 
på farmen med to 500 kW 
biomassekedler fra irske 
bhsl og efterfølgende fi k en 
tidsbegrænset tilladelse fra 
den engelske miljøstyrelse til 
at afbrænde fjerkrægødning. 
Den opsamlede dokumen-
tation fra den praktiske drift 
sammen med en afgørende 
ændring af EU regler om 
animalske biprodukter gjorde, at anlægget fi k en endelig 
miljøgodkendelse i sommeren 2014.

Kedlerne. Den ene er åben pga service.
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Lukket lager.
Det er en udfordring for smittebeskyttelsen på farmen 
at have så store mængder gødning liggende tæt på 
kyllingehusene. Derfor opbevares den gødning, der skal 
bruges som brændsel, i to store lukkede haller. Hver hal 
kan rumme gødning til opvarmning af kyllingehusene i 
en rotation, dvs. op til 400 tons gødning.
Når husene tømmes for gødning, fyldes hallerne med 
den mængde gødning, der skal bruges som brændsel til 
det næste hold kyllinger. Al adgang til gødningshallerne 
indskrænkes til et absolut minimum i den tid, hvor der er 
kyllinger på farmen. I princippet kan der lukkes helt af, 
for udtag af gødning til kedlerne sker fuldautomatisk. En 
skraber-bom skovler kontinuerligt gødning fra toppen af 
gødningsbunken ned til indføringen til kedlerne.     

Gødningslageret på Uphouse Farm. Skraberen skovler gødning 

fra toppen af bunken hen til indføringen til kedlerne.

Aske er en udfordring.
Kyllingegødning giver meget aske. Asken svarer til ca. 
8 % af den indfyrede  mængde gødning, dvs. at der 
årligt skal afsættes 200 tons aske. Og så har det været 
uklart, hvordan brugen af asken skulle reguleres, men 
nu er der fundet en løsning, så asken kan køres ud på 
landbrugsjord. Asken indeholder meget fosfor og kalium, 
og også en hel del svovl. Nigel regner med at sælge 
asken for 70-100 pund pr. ton. 

Aske fra forbrænding af kyllingegødning.

Askelageret. Asken opbevares i storsække med ca. 1 tons 

aske i hver.

De danske regler.
I Danmark er myndighederne nu i gang med se på de 
nye EU regler om anvendelsen af fjerkrægødning som 
brændsel i en dansk sammenhæng. For fjerkræbran-
chen er det vigtigt, at forbrænding af gødningen kan 
blive en mulighed i Danmark. Selv om der (i hvert fald 
politisk)  satses hårdt på biogas i Danmark, og mange 
biogasselskaber meget gerne tager fjerkrægødning, så 
er det kun godt, hvis der er forskellige teknologi-alterna-
tiver i spil til udnyttelse af fjerkrægødning til energi.

 ■
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20 år på EU-markedet har ikke 
knækket det svenske æg. Tværti-
mod har det styrket argumenterne 

for den svenske model om salmonellafrie æg fra 
høner, der får lov at beholde næbbet hele livet. 
Ligesom sygdomsfrit svinekød fra grise med krølle 
på halen.

Fakta: 8 ting, der gør svenske æg unikke.
1. Ingen antibiotika i produktionen.
2. Hønerne er ikke blevet næbtrimmet i 40 år. (Det er 

sædvanlig praksis i resten af   verden, og der er ingen 
fælles EU-regler).

3. En EU undtagelse tillader, at svenske æg kan vaskes 
under kontrollerede forhold.

4. Foderet er GMO-frit.
5. Foderet indeholder kun naturlige farvestoffer. I andre 

lande er syntetiske farver almindeligt brugt. (Naturlige 
farver er f.eks. mel af tagetes, lucerne og paprika).

6. Af traditionelle årsager vil svenskerne have lidt blege-
re blommefarve end f.eks. i Sydeuropa.

7. Sverige har noget strengere krav end EU for max 
antal høner i berigede bure.

8. Svenske æg har været fri for salmonella i mange år. 
(Salmonellakontrolprogrammet har obligatoriske prø-
vetagninger. Der er frivillige hygiejneprogrammer og 
øget infektionskontrol).

Fakta: Æglæggende høner i Sverige.
 – 7 millioner æglæggende høner.
 – Sidste år blev der produceret 121.600 tons æg.

 – Forbruget pr indbygger er på 222 æg om året.
 – Ca. 300 producenter betragtes som professionelle.
 – Den gennemsnitlige besætning er omkring 24.000 

æglæggende høner.

Fakta: EU burregler.
 – Sverige omlagde til berigede bure i begyndelsen af   

2000’erne, omkring ti år før EU.
 – Allerede i 1999 besluttede EU, at alle bure til æglæg-

gende høner skulle indrettes med siddepinde, rede 
og sandbad. Men selv om landene fi k hele 12 år til 
at omlægge produktionen, var en fjerdedel af de 
æglæggende høner i EU stadig i de gamle ulovlige 
bure, da de nye regler trådte i kraft 1. januar 2012.

 – EU-Kommissionen måtte true med sag mod 14 
EU-lande, der ikke har sørget for, at de nye og stren-
gere regler blev fulgt.

 
I Sverige kan blommen spises rå og uden risiko, hvilket 
er helt unik i EU, hvor 20 % af fl okkene har salmonella, 
og hvor selv blødkogte æg udgør en risiko for sund-
heden. Dette perspektiv kan forbedre oplevelsen af   
en svensk gubbröra (fi skesalat – ofte sild eller ansjos 
blandet med æg, dild og purløg) med rå æggeblomme 
til påske. Især hvis du sammenligner det med de hård-
kogte, næsten grålige æggeblommer, der serveres på 
hoteller i det sydlige Europa. ”Ægbranchen har en gylden 
mulighed” konstaterer Charlotte Norrman-Oredsson, 
formand for Svenska Ägg, som repræsenterer en bran-
che, der leverer næsten 90 % af svenskernes æg. I 
butikkerne dominerer de svenske æg totalt. ›

GYLDEN POSITION FOR SVENSKE ÆG
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ APRIL 2015
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Betalt for værditilvækst.
20 år efter medlemsskabet af   EU, kan de svenske 
ægprod ucenter konkludere, at de svenske merværdier 
har båret frugt. På område efter område går tendensen 
med den svenske måde, om end det går langsomt. Det-
te gælder både smitsomme sygdomme og dyrevelfærd.
Efter et sejt forløb har ægbrancherne i de forskellige 
EU-lande, med få undtagelser, kasseret de gamle 
ikke-stimulusberigede bure og og omlagt til moderne 
systemer. Mange lande trak tiden langt over fristen for 
skrotning af de gamle bure, som var fastsat til den 1. 
januar 2012. Men endelig er konkurrencevilkårene blevet 
afbalanceret til Sveriges fordel.
Sverige har fortsat strengere krav til dyrevelfærd og 
højere omkostninger til kontrol, herunder salmonella. 
Men selv her har der været en tendens blandt de kon-
kurrerende lande til at følge eksemplet fra Sverige. Dan-
ske æg har formået at få salmonellafri status.

Importører skal attestere salmonellafrihed
I Sverige stoppede man med at 
næbtrimme i 1974, og i juli sidste år 
stoppede Danmark. Holland forventer 
at følge efter 2018, forudsat at de for-
mår at skabe systemer, hvor hønerne 
ikke hakke i hinanden eller fjerpiller.
Den væsentligste årsag til, at ægbran-

chen så effektivt har afværget konkurrencen udefra, er 
den salmonellagaranti, som Sverige forhandlede sig til 
inden optagelsen i   EU. De, der ønsker at eksportere æg 
til Sverige, skal kunne certifi cere, at æggene er fri for 
salmonella.
”Salmonellagarantien og vask af æg gjorde, at importen 
blev holdt væk” sagde Charlotta Norrman-Oredsson 
for nyligt ved en branchedag på Kungliga Skogs- och 
lantbruksakademien i et indlæg om, hvad 20 år i EU har 
betydet.

Land Lantbrug & Skogsland / jnl

GYLDEN POSITION FOR SVENSKE ÆG
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ APRIL 2015

Kasakhstan vil begrænse importen af fjerkræ fra 
Rusland.
Kasakhstan vil træffe foranstaltninger til at forhindre 
import af fjerkrækød af lav kvalitet til landet, erklærede 
Asylzhan Mamytbekov af landbrugsministeriet under års-
mødet hos landets fjerkræproducenter. I daglig praksis 
betyder det, at importen fra Rusland, hvor produktionen 
af fjerkræ er billigere i øjeblikket, vil blive begrænset.
Ifølge Asylzhan Mamytbekov, lider de indenlandske fjer-
kræproducenter under udsving i kurser på den russiske 
rubel, som gør russisk fjerkræ mere konkurrencedygtige.
Mamytbekov sagde også, at nabolandene især leverer 
fjerkrækød af lav kvalitet til Kasakhstan, som de inden-
landske producenter ikke kan konkurrere med.

”I forbindelse med vores integrationsprocesser (inden 
for toldunionen i Rusland, Hviderusland, Kasakhstan 
og Armenien) skal vi at sætte en stopper for import, der 
overtræder reglerne for fair konkurrence. Der er mange 
varer og produkter, der er importeret, som ikke opfylder 
de tekniske forskrifter og veterinære standarder” sagde 
Mamytbekov.
Mamytbekov sagde, at statsstøtten til fjerkræproducen-
terne bør øges. Ifølge ham, vil regeringen meget snart 
øge subsidierne til indkøb af foder og tilskud til fjerkræ-
bedrifterne.

World Poultry / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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Mere end halvdelen af   detailsalget af 
fjerkrækød i Tyskland sælges i discount-
forretninger. Ifølge analyseinstituttet 

GfK’s husstandspanel blev 50,8 % af fjerkrækødet solgt 
i discountforretninger. Målt på værdi blev kun 43,5 % 
solgt i discountforretninger, fordi strategien for discount-
forretningerne er at tilbyde varer til forbrugervenlige 
priser hele tiden.
Med en gennemsnitspris på 6,07 € (45,33 kr.) pr kg 
fersk kyllingebryst hos discountbutikkerne i andet halvår 
af 2014 var det mærkbart billigere end i stormagasiner-
ne, hvor forbrugerne skulle betale 8,16 € (60,94 kr.) per 
kg. På de ugentlige markeder blev der betalt 10,05 € 
(75,06 kr.) pr kg.

Aldis og Lidls andel faldt en smule.
Discountforretninger kunne i 2014 kun øge deres mar-
kedsandel fra 2013 marginalt, nemlig med 0,2 procent-
point. Denne stigning skyldes udelukkende gruppen af   
”Andre discountbutikker”, hvor Norma, Penny og Co. 
Øgede deres markedsandel til 19,5 %, hvilket var 0,6 
procentpoint mere end i 2013. Aldis og Lidls markeds-
andel faldt til gengæld med 0,4 procentpoint til 31,3 
%, men de er stadig den vigtigste salgskanal for fjer-
krækød.

Indkøbsmønstrene afhængigt af arten af 
  fjerkrækød.
Detailforretningernes betydning    varierer meget afhæn-
gigt af arten af fjerkrækød. 
Fersk kyllingekød udgjorde i 2014 omkring 45 % af 
salget af fjerkrækød. Her dominerede discountforretnin-
gerne med 51,9 %. 
Omkring 22 % af salget af fjerkrækød var fersk kalkun, 
og i dette segment stod discountforretningerne for 55,7 
% af salget.
Frosne kyllingeparteringer udgjorde 21 % af salget. 
Discountforretningerne andel var 55,2 %, og markeds-
andelen for   ”Andre discountbutikker ” var med 26,8 % 

bemærkelsesværdig stor.
Frossen kalkun udgjorde kun 1 
% af salget af fjerkrækød. Det 
er primært sæsonbestemt, og 
hoveparten sælges i storma-
gasiner.
 Markedet for ferske ænder er 
helt anerledens. 8,9 % sælges 
på ugentlige markeder, slagte-
forretninger har en markedsan-
del på 7,1 %, og producenterne 
sælger selv 20,4 % af de fer-
ske ænder. Andelen af   ferske 
ænder tegner sig kun for 2 % 
af salget af fjerkrækød, og med 
frosne ænder bringer det mar-
kedsandelen op til 3 %.

DGS / jnl

I TYSKLAND DOMINERER DISCOUNTFORRETNINGER 
MARKEDET FOR FJERKRÆKØD 

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ MARTS 2015
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Kemin lancerer ny xylanaseenzym.
Kemin har udviklet et kraftfuldt nyt xylanaseenzym, efter 
en undersøgelse viste, at der manglede videnskabelige 
viden og praktiske erfaringer med virkningen af enzymer 
på de ikke-stivelses-holdige polysakkarider (NSP) frak-
tionen af hvede.
Kemin sponsorerede Ph.D. studiet: ”Interaktioner mel-
lem andre polysaccharider end stivelse fra hvede og 
foderenzymer - påvirkning af fordøjelse i slagtekyllinger”. 
Undersøgelsen blev forsvaret med succes af Natasja 
Smeets, Ph.D. studerende og seniorforsker ved Kemin 
Industries i Europa, den 6. marts ved Catholic University 
of Leuven, Belgien.
Ph.d. afhandling undersøgte variationen i den kemiske 
NSP sammensætning mellem forskellige partier af hve-
de fra hele Europa. Data viste en enorm variation mellem 
partierne af hvede. Ifølge undersøgelsen kan niveauet 
af opløseligt NSP ligge mellem 0,8 og 1,8 %, mens 
niveauet af uopløseligt NSP viste sig at variere mellem 
5,8 % og 9,6 %.
I et andet trin af undersøgelsen undersøgte Smeets virk-
ningen af disse variationer i NSP-niveauer på nærings-
stoffordøjeligheden hos slagtekyllinger. Det sidste trin i 
forskningen var designet til at få mere indsigt i samspillet 
mellem NSP-fraktionen og foderenzymer.
En bedre forståelse af kravene til xylanase og dets virke-
måde for optimal virkning var et vigtigt resultat af denne 
undersøgelse. Som følge heraf har Kemin’s forskerhold 
udviklet et nyt og forbedret xylanase enzym, KEMZY-
ME® eXtend, der er velegnet til alle fjerkræarter.
Produktet har fl ere karakteristiske træk, udover den 
traditionelle virkning af en xylanaseenzym, som nedbry-
der de opløselige xylaner med henblik på at reducere 
viskositeten i fordøjelsessystemet, frigiver det også yder-
ligere næringsstoffer, såsom stivelse og proteiner ved 
at nedbryde aleuronen og endospermens cellevægge. 
Produktet giver derfor højere værdier for både energi og 
råprotein, hvilket gør det interessant i re-formuleringer 
af foderblandinger. Produktet er også stabilt op til op til 
95° C.

World Poultry / jnl

Europæiske avlsselskaber, rugerier og 
eksportører af rugeæg og daggamle 
kyllinger danner en ny europæisk forening 
for levende fjerkræ og rugeæg (ELPHA).
ELPHA (European Live Poultry and Poultry Hatching 
Egg Association) blev dannet den 23. marts 2015 på et 
møde, der samlede de stiftende medlemmer af de euro-
pæiske sammenslutninger EPB (avlsselskaber indenfor 
fjerkræ), AEH (rugerier) og EPEXA (eksportører af ruge-
æg og daggamle kyllinger) og de nationale forbund BPC 
(British Poultry Council), ungarske BTT (Baromfi  Termék 
Tanács) and tyske ZDG (Zentralverband der Deutschen 
Gefl ügelwirtschaft).
Værdien af den nye fælles organisation er en bedre 
repræsentation og bedre varetagelse af fælles interes-
ser for de europæiske virksomheder indenfor levende 
fjerkræ og rugeæg overfor bl.a. EU-Kommissionen og 
Europaparlamentet. De vigtigste interesserområder for 
ELPHA’s medlemmer er indenfor handel og eksport, 
dyresundhed, dyrevelfærd og genetik, ligesom fødevare-
sikkerhed og forsyningssikkerhed starter med produkti-
on af levende fjerkræ.
Bestyrelsen i ELPHA består af formand Jacques de 
Lange (Holland), næstformand Graeme Dear (Storbri-
tannien), kasserer Anton Butijn (Holland), Leo Graf von 
Drechsel (Tyskland) og Thijs Hendrix (Holland). Andrew 
Large (Storbritannien) og Louis Perrault (Frankrig) er 
udpeget som stedfortrædende medlemmer af bestyrel-
sen.
ELPHA repræsenterer en sektor med en produktion på 
omkring 8,5 mia. rugeæg. Ca. 1 mia. rugeæg eksporte-
res til lande uden for EU, og de har en værdi af over 250 
mio. � (ca. 1,9 mia. kr.), og et tilsvarende antal handles 
inden for EU. Over 6 mia. daggamle kyllinger til kødpro-
duktion og ca. 400 mio. daggamle kyllinger til produkti-
on af konsumæg udklækkes af disse rugeæg.

BPC / jnl
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Ændringer i foderet kan hindre fugtig 
strøelse.
Ifølge professor Richard Ducatelle fra Ghent Universitet 
i Belgien har de seneste års forskning bekræftet en 
stærk sammenhæng mellem fjerkræfoder og fugtig 
strøelse,.
I et indlæg for nyligt ved St David’s Poultry Team 
‘Science of Antibiotic Reduction’ konference i Belfast 
henviste han også til holdningsforskellen til problemet 
mellem nord og syd i EU. 
”Storbritannien og landene i Nordeuropa er mest dis-
poneret for den tilstand, som vi nu ved, er forårsaget af 
ændringer af den mikrobielle fl ora i tarmsystemet” sag-
de han. ”Dens betydning er øget i kølvandet på EU-be-
slutning om at forbyde den rutinemæssige anvendelse 
af antimikrobielle vækstfremmere, eller AGPS, og dyr-
lægernes forpligtelse til at reducere niveauet af brugen 
af antibiotika i fjerkræsektoren.
 ”Den tidligste forskning bekræftede, at fugle fodret 
med et hvede-baseret foder er mere tilbøjelige til at få 
problemet end dem, der er fodret med et majsbaseret 
foder.”
Adskillige internationale forskningsprojekter har vist, at 
ændringer i tarmens mikrobiota går forud for starten på 
problemer med fugtig strøelse, også kendt som dysbio-
sis. Ducatelle tilføjede, at der arbejdes med at identifi -
cere egnede erstatninger for AGP, som kan hjælpe med 
til at imødegå problemet.
”Nogle kortkædede organiske syrer har vist sig at have 
gavnlige virkninger på effektiviteten” sagde han. ”Et 
eksempel er smørsyre, som kan tilsættes til foderet i 
form af et butyratsalt.
”Smørsyre har veldokumenterede anti-infl ammatoriske 
virkninger og har vist sig at styrke tarmen slimhindebar-
riere gennem stimulering af tættere forbindelser mellem 
cellerne i tarmen epithelium. Dette kan igen fremme en 
bedre tarmsundhed og fordøjelse. Aminosyren L-gluta-
min kan arbejde på en lignende måde.” 
”Vi ved også, at fodring med overskydende protein 
kan forværre problemerne med ’utæt tarm’. I sådanne 
tilfælde vil lactobakterier producere store mængder af 
svovlbrinte. I små mængder vil denne gas ikke skabe 

fordøjelsesproblemer, men i de tilfælde, hvor svovlbrin-
tekoncentrationen i tarmen begynde at stige, vil det 
resultere i infl ammation.”
”Der mangler også yderligere forskning i potentielle 
forbindelser mellem foderets partikelstørrelse og starten 
på dysbiosis.”
Den belgiske dyrlæge sagde, at eksperter ikke er enige 
om at anvendelse probiotika og præbiotika i foderet 
som et middel til at reducere problemerne med fugtig 
strøelse.
”Der er tegn på, at tilsætningsstoffer af denne art kan 
bidrage til at forbedre niveauet af kortkædede fedtsyrer 
i tarmen, herunder butyrat. Hvis dette kan påvises på 
et konsistent grundlag, så kan de måske godt spille en 
rolle i foderet.”
Repræsentanter fra slagtekyllingeintegratoren Moy Park 
bekræftede, at de har bedt Northern Ireland’s Agri-
Food and Biosciences om at forske i udviklingen af nye 
sorter af hvede, som vil være bedre egnet til at indgå i 
foder til fjerkræ.
”Det vil ikke være en enkel proces” sagde selskabets 
John Sloss. ”I første omgang har vi brug for at fi nde 
ud af, hvilke særlige forhold i hvede, der rent faktisk 
bidrager til problemer med fugtig strøelse på farmene. 
Derefter kan vi udvikle de nødvendige planteforædlings-
programmer.”

Farmers Weekly / jnl

Insekter i foderet: Hvad vil forbrugerne 
sige?
Over 70 % af forbrugerne ville spise fi sk, kylling eller 
svinekød fra dyr fodret med et foder, der indeholder 
insektprotein, har tidligere undersøgelser afsløret. Det 
EU-fi nansierede projekt PROteINSECT spørger nu 
forbrugerne i EU igen, om de vil acceptere animalske 
produkter, der er blevet fodret med insektprotein.
I sidste års undersøgelse bad, PROteINSECT forbru-
gerne om deres mening om, hvorvidt man bør tillade 
brugen af insektprotein i Europa, som en yderligere kil-
de til protein i dyrefoder. Resultaterne var mere positive 
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end forventet; over 70 % af de adspurgte sagde, at de 
ville være villige til at spise svinekød, kylling eller fi sk fra 
dyr fodret med insekter.
For at se om udtalelser har ændret sig, vil projektet 
lancere en anden undersøgelse for at indsamle feed-
back fra mindst 1.000 respondenter i hele Europa. 
Resultaterne vil påvirke projektets løbende arbejde med 
MEP’ere og europæiske tilsynsmyndigheder om vores 
fremtidige forsyningssikkerhed.
Insekter er en fremragende proteinkilde i animalske 
foder, men det er stadig forbudt at anvende denne pro-
teinkilde til fødevareproducerende dyr. Visse spørgsmål 
skal løses, før regeringerne vil godkende indførelsen af 
insekter i fødekæden på denne måde - hvoraf den ene 
er forbrugernes ac-accept. ”Der ville ikke være nogen 
mening i at detailhandlere markedsfører kød dyr fodret 
med insektprotein, hvis forbrugerne ikke vil købe det” 
siger dr Elaine Fitches, koordinator for PROteINSECT.
Dr. Fitches forklarer: ”Dette spørgsmål er allerede på 
EU-Parlamentets dagsorden, og Parlamentet har for 
nylig vedtaget en resolution for at løse EU’s protei-
nunderskud og erklæret, at der er behov for en hurtig 
indsats for at erstatte importerede proteinafgrøder med 
alternative europæiske kilder, mens DG Sante (Gene-
raldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed) har 
bedt af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA) om at komme med en udtalelse om den tilgæn-
gelige dokumentation om sikkerheden ved insektprote-
in.”

World Poultry / jnl

Nyt tilfælde af fugleinfl uenza i Sverige.
To døde svaner fundet i Stockholm bar på fugleinfl u-
enza H5N8. Svanerne var sandsynligvis døde af andre 
årsager, men de bar også på fugleinfl uenza H5N8, som 
sidste efterår ramte europæiske fugle.
”Opdagelsen i Stockholm får os ikke til at iværksætte 
yderligere tiltag end dem, der gælder tidlige-re. Men vi 
vil naturligvis følge udviklingen nøje, siger Ingrid Eilertz, 
afdelningschef i Jordbruks-verket.

Fra tidligere gælder et beskyttelsesniveau for fjerkræ i 
Sverige, hvilket betyder, at fjerkræ må gå ud, men foder 
og vand udendørs skal gives under tag.
Jordbruksverket anbefaler også omhyggelig hygiejne og 
høj biosikkerhed.
Den type fugleinfl uenza, som de to svaner bærer, er en 
stamme, der ikke smitte mennesker. Fjer-kræet ejere, 
der mistænker deres dyr for at være smittet med fugle-
infl uenza, skal kontakte en dyrlæ-ge, som til gengæld 
rapporterer enhver mistanke til länsveterinären og Jord-
bruksverket.

Land Lantbruk & Skogland / jnl
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Salgskontor i Danmark: ATR Landhandel DK ApS  
Vævervej 16 - 7490 Aulum - Tlf. 3841 6600

Stabilt høje  
produktionsresultater

www.atr-landhandel.dk

Kontakt markedschef Lars Rasmussen  
på 2461 7255 allerede i dag  
- og hør om mulighederne for,  
at prøve ATR’s foder.

Meget lavt foderforbrug,  
lave trædepudevurderinger  
og lavt CV-tal 
  
- Giver dig høj afregning fra  
slagteriet
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I sin seneste gennemgang af 
tendenserne i den globale ægpro-
duktion skriver markedsanalytiker 
Terry Evans, at ægproduktionen 
i Nord- og Sydamerika er steget 
med 2,2 % om året siden 2000, og 
dermed fastholder regionens sin 

andel på godt 20 % af den globale produktion.

Den globale ægproduktion.
Efter at væksten var faldende mellem 2009 og 2012 er 
den globale ægproduktion siden steget, og den samlede 
produktion oversteg sandsynligvis 70 mio. tons sidste år. 
Dette tal omfatter rugeæg, der på verdensplan står for 
omkring 5 % af alle æg. Væksten lå i gennemsnit på ca. 
2,7 % om året mellem 2005 og 2009, men i 2010 faldt 
den til 2,1 %. I 2011 faldt den yderligere til 1,9 %, og i 
2012 lå væksten på bare 1,4 %.
Fra 2000 til 2012, steg produktionen med i gennemsnit 
2,2 % om året, nemlig fra 51,1 mio. tons til 66,3 mio. 
tons (tabel 1 og fi gur 1).
I 2013 steg verdensproduktionen med 3 % til 68,3 mio.
Hvis den årlige stigning fortsætter med at være på mere 
end 2 %, vil produktionen i 2014 være kommet tæt på 

70 mio. tons, mens den i 2015 vil det nærme 71,5 mio. 
tons.
Professor Hans-Wilhelm Windhorst, statistiker hos 
International Egg Commission (IEC), forventer en global 
produktion på 86,8 mio. ton i 2030, under forudsætning 
af en gennemsnitlig årlig vækst på omkring 1,5 %.
Siden 2000 er det samlede antal æglæggere (herunder 
forældredyr) steget med næsten 2,06 mia. (41 %) fra 
næsten 4,976 mia. til 7,035 mia., hvoraf Nord- og Syd-
amerika tegnede sig for 856 mio. (17,2 %) i 2000 og 
1,091 mia. (15,5 %) i 2012.
Sammenlignet med 2000 er globale produktion steget 
med 17,2 mio. tons i 2013. Men mens produktionen i 

GLOBALE FJERKRÆTRENDS 2014: NORD- OG SYD -
AMERIKA PRODUCERER EN FEMTEDEL AF VERDENS ÆG
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Tabel 1: Verdens ægproduktion pr region (mio. tons). ›

Figur 1: Verdens ægproduktion pr region (mio. tons).



29

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ MARTS 2015

GLOBALE FJERKRÆTRENDS 2014: NORD- OG SYD -
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Tabel 2: Produktion af æg i Nord- og Sydamerika (1.000 tons). Kilde: FAO. ›
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Nord- og Sydamerika steg med 3,5 mio. tons, var det 
tilsvarende tal for Asien var 11 mio. tons, mens produk-
tionen i Europa og Afrika steg med henholdsvis 1,4 mio. 
tons og 1,2 mio. tons.

Nord- og Sydamerika.
Ægproduktion Nord- og Sydamerika er steget med 2,2 
% om året siden 2000, fra 10,5 mio. tons til 14 mio. 
tons i 2013. Som følge heraf har denne region har sit 
andel af den globale produktion på 20,5 % på trods af 
faldet i andelen af æglæggere, fordi den gennemsnitlige 
ægvægt er betydeligt højere end i Asien og Afrika.
I 2013 producerede Nord- og Sydamerika 14 mio. tons 
æg, og produktionen vil overstige14,5 mio. tons i 2015.
Som i de andre store ægproducerende regioner tegner 
relativt få lande sig for størstedelen af   produktionen 
(tabel 2, 3, 4 og fi gur 2).
USA tegner sig med en produktion på 5,64 mio. tons i 
2013 for mere end 40 % af den samlede regionale pro-
duktion. Mexico og Brasilien tog anden- og tredjeplad-
serne på ranglisten over produktionen med henholdsvis 
2,5 mio. og næsten 2,2 mio. tons. Disse tre lande pro-
ducerede tilsammen 10,3 mio. tons i 2013 eller næsten 
tre fjerdedele af det samlede produktion i Nord- og 
Sydamerika.
Colombia tog fjerdepladsen med ca. 668.000 tons, 
mens Argentina, selvom produktionen faktisk faldt i 
forhold til 2012, stadig holdt femtepladsen med knap 
540.000 tons. ›

GLOBALE FJERKRÆTRENDS 2014: NORD- OG SYD -
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Tabel 3: Produktion af æg i Nord- og Sydamerika i 2013 efter 
størrelse (1.000 tons). Kilde: FAO.

Figur 2: De største ægproducerende lande i Nord- og Sydame-
rika (mio. tons).
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Man skal huske, at statistik kan variere markant afhæn-
gigt af kilden. I modsætning til FAO’s data, har Argenti-
na indrapporteret til IEC, at ægproduktionen i Argentina 
faldt fra 734.000 tons i 2012 til 692.000 tons i 2013.
Uden for denne førende gruppe havde en lang række 
mindre lande betydelig vækst i løbet af denne periode. 
Produktionen i Guatemala blev næsten tredoblet fra 
2000 til 2013, mens produktionen i Peru, Paraguay og 
Panama stort set blev fordoblet.

USA.
Ægproduktion i USA steg med mindre end 1 % om 
året fra 2000 til 2013 og langsigtede fremskrivninger 
til 2023 peger på en fortsat lav vækst, og produktionen 
(herunder rugeæg) forventes at stige til ca. 104,7 mia. 
stk. i 2023 mod ca. 988,4 mia. stk. i 2014.
I USA tegner rugeæg sig i øjeblikket tegner for omkring 
12 % af den samlede produktion, dette tal stiger mulig-
vis til omkring 13 % i 2023. Hvis rugeæg fjernes fra 
beregningerne, vil produktionen af konsumæg stige fra 
ca. 85,0 mia. stk. i 2013 til 91,1 mia. stk. i 2013.
FAO’s vurdering af den samlede amerikanske ægpro-
duktion i 2012 på 5,2 mio. ton synes at være undervur-
deret, det faktiske tal er sandsynligvis tættere på 5,5 
mio. tons, hvilket vil øge den samlede produktion i Nord- 

og Sydamerika til omkring 13,5 mio. tons. 1. marts 2015 
var lidt over 305 mio. æglæggere til konsum i USA, 
hvoraf ca. 54 % er placeret i bare seks stater - Iowa 
(58,5 mio.), Ohio (29,7 mio.), Indiana (25,9 mio.) Penn-
sylvania (24,0 mio.), Texas (14,9) og Californien (12,9 
mio.). I øjeblikket er der omkring 171 ægproducerende 
virksomheder med fl okke på 75.000 eller fl ere høner, 
og de udgør 99 % af alle æglæggere. Tilbage i 1994 
var der omkring 350 virksomheder med fl okke af denne 
størrelse. Ca. 64 virksomheder med mere end 1 mio. 
høner udgør ca. 87 % af den samlede produktion. Der 
er 17 virksomheder med mere end 5 mio. æglæggere.
I maj 2014 var mere end otte mio. æglæggere i økolo-
giske systemer, mens yderligere 8,5 mio. var i skrabe- 
eller frilandssystemer – langt de fl este i skrabesystemer.
Nye regler for burstørrelser i Californien har udvidet 
prisforskellen mellem Californien og andre amerikanske 
markeder. Californien har et underskud af æg og impor-
terer store mængder fra andre stater.
Ca. 94 % af de amerikanske høner er i bure, og ca. 93 
% af alle æg er hvide.
Af en anslåede 229 mio. kasser (360 stk. æg), der blev 
produceret i USA i 2013, blev 122,1 mio. (53.3 %) solgt 
til detail, 22,9 mio. (10 %) gik til food service, mens 10,7 
mio. (4,7 %) blev eksporteret. ›
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Tabel 4: De største ægproducerende lande i Nord- og Sydamerika (mio. tons). Kilde: FAO.
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Mexico.
Mellem 2000 og 2011 blev ægproduktionen i Mexico 
udvidet med næsten 3 % om året (tabel 2, 3, 4 og fi gur 
2).
I sommeren 2011 blev produktionen i Jalisco, landets 
mest fjerkrætætte stat med ca. 150 mio. æglægge-
re plus opdræt i en radius på mindre end 150 miles 
(ca. 240 km), ramt af udbrud af den højpatogene 
H7N3-stamme af fugleinfl uenza.
Heldigvis blev en vaccine, som er udviklet specielt til 
denne type, gjort tilgængelig indenfor fi re uger efter det 
første udbrud, og den har vist sig at være ret effektiv. 
Omkring 100 mio. fugle blev vaccineret.
De endelige tab på grund af udbruddene og nedslagning 
er blevet sat 25 mio. fugle. Som følge heraf blev produk-
tionen i løbet af året reduceret med ca. 6 % til 2,32 mio. 
tons.
Et opsving slog igennem i 2013, da produktionen steg til 
en rekord på 2,5 mio. tons, mens den mexicanske bran-
cheorganisation, UNA, forventer en produktion på 2,56 
mio. tons i 2014. USDA FAS forventer en yderligere 
stigning til 2,6 mio. tons i 2015. Alle hønerne går i bure, 
og 96 % af produktionen er hvide æg.

Brasilien.
Ægproduktionen i Brasilien steg med 2,8 % om året 
mellem 2000 og 2013, eller fra 1,51 mio. tons i 2000 til 
2,17 mio. tons i 2013. Alle hønerne er i bure, og 77 % af 
æggene er hvide.

Colombia.
Selvom Colombia er den fjerdestørste ægproducent i 
regionen med en produktion på omkring 670.000 tons 
om året, er produktionen væsentligt mindre end i de tre 
største lande. Ikke desto mindre steg produktionen med 
hele 4,3 % om året fra 2000 og 2013. 
Her er det kun 30 % af hønerne i bure, mens ca. 70 % 
er i skrabesystemer. 
Omkring 92 % af æggene er brune.

Argentina.
Med en gennemsnitligt årlig vækst i produktionen på 

over 5 % fra 2000 til 2012 er ægproduktionen i Argen-
tina næsten fordoblet til 600.000 tons. Men industrien 
gik igennem en vanskelig periode i 2012/2013, så 
produktionen er blevet reduceret betydeligt. Men på 
baggrund af en stigning i det indenlandske forbrug og 
en forventet vækst i eksporten forventes nu en stigning i 
produktionen. 
Ca. 85 % af hønerne i bure, 10 % i skrabesystemer og 
5 % på fritgående.  Omkring 60 % af æggene er hvide.

Canada.
Ægbranchen i Canada havde i perioden 2000 til 2005 
en vækst på kun 1,5 % om året, og siden har gevinsten 
været lidt mindre end dette.
Canada har lidt over 1.000 registrerede ægfarme, og 
selvom der er nogle relativt store enheder med mere end 
400.000 høns, er den gennemsnitlige besætningsstør-
relse er omkring 22.300 høner.
Produktionen er organiseret under det nationale Supply 
Management system. Ontario har omkring 37 % af den 
nationale kvote og Quebec 19 %, mens de vestlige pro-
vinser og North West Territories har en samlet produkti-
onskvote på næsten 37 %, med de atlantiske provinser 
har lidt mindre end 8 %.
Omkring 94 % af produktionen kommer fra bure, og ca. 
90 % af æg er hvide.
Ca. 70 % af æggene sælges til konsum, mens de reste-
rende 30 % bliver brugt til fremstilling af ægprodukter.
Den fremtidige vækst forventes at være på det nuvæ-
rende niveau.

Peru.
Peru har haft en dramatisk vækst i ægproduktion på i 
gennemsnit nogle 6 % om året fra 2000 til 2013, hvor 
den nåede en ny rekord med 350.000 tons. 
Omkring 84 % af produktionen kommer fra bure, 10 % i 
skrabesystemer og 6 % på fritgående.
Ca. 99 % af peruvianske æg er brune.

Artiklen er publiceret i ThePoultrySite Digital Marts 
2015.
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Øgede krav til oprindelsesmærkning.
Pr. 1. april kom der øgede krav om oprindelsesmærkning 
af kød i EU. Fremadrettet skal kødet mær-kes på pak-
ken med det land, hvor dyret er opdrættet og slagtet.
Tidligere har der været krav om oprindelsesmærkning 
af oksekød, men ikke for andre kødtyper. De nye regler, 
som er nu indfør,t for svin, får, geder og fjerkræ ændrer 
dette. Det er vigtigt at bemærke, at reglerne kun gælder 
for fersk, kølet eller frosset kød og ikke forarbejdede 
produkter såsom pølser eller røget kød. Desuden er der 
ikke noget krav om at angive, hvor dyret er født, hvilket 
man fortsat skal gøre for oksekød.
”Det er godt, at der kræves oprindelsesmærkning på 
andet end oksekød. Hvilket land kødet kommer fra, er 
vigtig information for mange forbrugere” siger Anna 
Wedholm Pallas, rådgiver i Livsme-delsverket, i en pres-
semeddelelse.
Hvilket land, der skal deklareres som opdrætsland, 
afhænger af dyrets alder ved slagtning, vægt og længde 
af produktionsperioden.

Jordbruksaktuellt / jnl

Svensk Fågel kritisk over for nye 
EU-forordning.
Kritikken rettes mod den nye oprindelsesmærkning 
af kød, der ikke dækker alle former for importe-ret 
kylling. Varmebehandlede ready-to-eat produkter skal 
ikke mærkes, og det kan vildlede forbru-gerne, mener 
Svensk Fågel.
”Mærkning af oprindelsesland er en god ting, og noget vi 
glæder os over. Men mærkningen skal være relevant og 
omfattende nok, ellers risikerer man at få den modsatte 
effekt. Svenske forbrugere er i stigende grad interesse-
ret i oprindelse og spørgsmål vedrørende miljø, dyrevel-
færd og kvalitet. Derfor er det vigtigt at være forsigtig, 
når der indføres nye mærkninger” siger Maria Donis, 
adm. direktør i Svensk Fågel, i en pressemeddelelse.
Varmebehandlet kylling er ikke omfattet af den nye 
oprindelsesmærkning. Men når der importeres en stor 
mængde til Sverige, synes Svensk Fåget, at EU-Parla-

mentet og Sveriges Riksdag skal un-der¬søge, om det 
er muligt at udvide kravet om oprindelsesmærkning af 
disse produkter.
Selv når det kommer til frosne og kølede varer, har der 
været en del forvirring. Men ifølge Livsme-delsverket og 
EU-Kommissionen er frosne produkter, hvor andelen af 
saltlage ikke overstiger 1,2 vægtprocent, også omfattet 
af de nye mærkningsregler.
”Vi må håbe, at beslutningen ikke fører til, at de aktører, 
der ønsker at undgå oprindelsesmærkning, tilsætte en 
højere procentdel af salt i produkterne for at komme 
udenom de nye krav” siger Maria Donis.

Jordbruksaktuellt / jnl

Garanteret mindre kalkunafstamning til jul.
For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter 
mindre kalkuner til jul, er der udviklet en ny afstamning, 
og den vil blive markedsført i denne sæson af FarmGate 
Hatcheries. Den nye kalkunafstamning er avlet til at opnå 
høner, der vil opfylde efterspørgslen efter 4 kg (8,8 lbs) 
ovnklare kalkuner, når de opdrættes til en alder på mindst 
22 uger. Den mindre kalkun er avlet ud fra de rene bron-
zefarvede hane- og hønelinjer, der benyttes i produktionen 
af selskabets lille og Super Mini kalkun - et vigtigt element 
i avlsprogrammet.
Paul Kelly, adm. direktør for FarmGate Hatcheries siger 
”Vi har afprøvet denne nye afstamning i de seneste 4 år, 
og den er perfekt til at give 4 kg i ovnvægt, mens hanerne 
bliver 6 til 8 kg i ovnklar vægt.”
”Vores små racer af bronzekalkuner er den ægte vare, 
avlet fra en bronze høne og en bronze hane” siger Paul 
Kelly. ”Den er dyr at producere, men skudsikker når det 
kommer spørgsmål fra journalister og fødevareskribenter.”
Der vil være begrænsede forsyninger af kyllinger af denne 
nye afstamning til rådighed, både i bronze og hvid, begge 
som kønssorterede eller usorterede, fra midten af maj og 
frem.

World Poultry / jnl
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I den seneste Short Term Outlook 
rapport understreger EU-Kommissio-
nen, at der var en ’ekstraordinær’ 

vækst i produktionen af fjerkrækød i 2014.

Lavere foderpriser fi k produktionen af fjerkrækød i EU 
til at nå et ekstraordinært højt niveau på omkring 13,2 
mio. tons i 2014. Stigningerne fandt sted i nogle af de 
vigtigste producenter af fjerkrækød i EU: Tyskland (4 %), 
Polen (9 %), Holland (2 %) og Spanien (10 %). Derimod 
var produktionen af fjerkrækød relativt stabil i Storbritan-
nien og Frankrig; stabiliteten i den franske fjerkræpro-
duktion kan være relateret til de fi nansielle vanskelighe-
der hos to vigtige selskaber. 
Forudsat, at foderpriserne fortsat er rimelige med udsig-
ten til store lagre, og udbruddene af fugleinfl uenza er 
under kontrol, forventes den solide efterspørgsel at få 
produktionen til at vokse - dog i et langsommere tempo 
end i 2014, og  produktionen forventes at nå 13,5 mio. 
tons i 2016.

Eksporten steg.
Trods en række faktorer, der kan have påvirket eksport-
markederne voldsomt i 2014 (f.eks. det russiske import-
forbud, de sydafrikanske antidumpingforanstaltninger, 
udbrud af fugleinfl uenza i nogle af de store producentlan-
de og faldet i efterspørgslen fra Saudi-Arabien), nåede 
eksporten af fjerkrækød fra EU en bemærkelsesværdig 
rekord på 1,35 mio. tons (eller 4 % mere end i 2013). 
Eksporten til Benin steg med 17 %, til Sydafrika med 25 
%, til Hongkong med 13,5 %, mens eksporten til Sau-
di-Arabien faldt med 20 %. Den antidumpingtold, som 
Sydafrika indførte på udvalgte virksomheder i Tyskland, 
Holland og Storbritannien, har ikke forhindret en kraftig 
stigning i eksporten til Sydafrika fra EU-lande, der nor-
malt ikke er store leverandører til dette marked (Belgien, 
Ungarn, Frankrig og Spanien). Udsigten til øget produk-
tion i Brasilien og USA, EU ’s vigtigste konkurrenter på 
verdensmarkedet, kan begrænse stigningen i eksporten i 
2015 til omkring 2 %: En mulig genoptagen af eksporten 
til det saudiarabiske marked i den nærmeste fremtid kan 
bringe EU-eksporten op på 1,4 mio. tons i 2016. ›

PRODUKTIONEN AF FJERKRÆKØD I EU 
VIL FORTSAT STIGE

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ MARTS 2015

Markedsbalancen for fjerkrækød i EU-28 (’000 tons slagtet vægt).

EU-15: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Storbritannien, 

Sverige, Tyskland, Østrig.

EU-13: Bulgarien, Cypern, Estland, Kroatien, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn.
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Importen steg.
Efter at være faldet lidt i 2013 steg importen af fjer-
krækød til EU igen i 2014. Faldende mængder fra 
Brasilien blev mere end opvejet af thailandske. Selvom 
Brasilien i stigende grad eksporterer til andre markeder 
(som Kina, Japan og Rusland eller Venezuela), er Brasi-
lien med en markedsandel på 60 % fortsat den vigtigste 
udenlandske leverandør af fjerkrækød til EU. Større 
mængder af saltet fjerkrækød fra Thailand indenfor kvo-
ten (Tariff Rate Quota (TRQ)) betød en 10 % stigning af 
importen. Under forudsætning af, at markedet i EU fort-
sat er attraktivt for brasilianske og thailandske leverandø-
rer, og da kvoterne ikke er udnyttet helt, forventes impor-
ten at vokse med 40.000 tons i 2015 for at nå omkring 
900.000 tons i 2016. Desuden har Ukraine lov til at eks-
portere 56.000 tons CWE (36.000 i produktvægt) til EU 
til nultold inden for rammerne af de nye kvoter (TRQ).

Stabile priser.
Priserne på fjerkrækød var ganske stabile i første halvdel 
af 2014 med en lidt faldende tendens i anden halvdel af 
året. De holdt ikke desto mindre et højere gennemsnittet 
end i årene 2007-11 og lå inden for et snævert bånd på 
183-192 € (ca. 1.367–1.435 kr.) pr 100 kg.

Fjerkrækød forventes at vinde markedsandele.
I 2014 i forbindelse med det svage økonomiske opsving 
i EU steg forbruget af fjerkrækød per indbygger med 2,5 
%. Det forventes, at fjerkrækøds andel af det samlede 
forbrug af kød fortsat stigende på bekostning af svine-
kød.

Hele rapporten på 26 sider ’Short Term Outlook for EU 
arable crops, dairy and meat markets in 2015 and 2016’ 
kan fås ved henvendelse til sekretariatet.
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 This publication presents the short term outlook for the arable crops, meat and dairy markets in the EU for 2014-16. The report is based on analysis of market experts within the Directorate General for Agriculture and Rural Development of the European Commission. Information and data available until 15 February 2015 have been used. Next issue will be published in summer 2015. 

 
 Directorate General for Agriculture and Rural Development – Short Term Outlook – N°11 http://ec.europa.eu/agriculture/ markets-and-prices/index_en.htm

 
 

 

Short Term Outlook for EU arable crops, dairy and meat markets in 2015 and 2016  HIGHLIGHTS 

 2014 was a record production year for cereals, oilseeds, sugar and milk. 
 EU exports reached very good levels boosted by a competitive euro against US 

dollar, despite the Russian import ban on EU products. 
 Dairy product prices started to recover after the historic production high of 2014 

and, despite the quota expiry, no surge in milk production is expected.  
 EU meat production is increasing again, following a few years of decline in supply. 
Favourable climatic conditions allowed EU cereal production to reach a new record level 

in 2014/15 thanks to increases in areas and significantly higher yields for the main 

cereals. Stocks are expected to further recover, bringing the stock to use ratio up to 

18%. The expected high production of white sugar in 2014/15 implies that significant 

stocks are to be released to the market in 2015/16, and a contraction of the sugar beet 

production is expected in 2015/16. In the dairy sector, 2014 saw an exceptional rise in milk supply, both in the EU and 

worldwide. This led to a significant price decrease, exacerbated by the Russian import 

ban. EU exports performed very well, thus limiting stock accumulation. Substantial 

differences between Member States were observed though. The current recovery in 

dairy commodity prices should lead to a stabilisation and then an increase of the EU 

milk price. However, no surge in milk production is expected in 2015 over the 2014 

record, despite the quota expiry in April. The expansion of the EU dairy- and suckler-cow herds leaves room for increased beef 

production and exports in a period of high world prices. Despite low output prices, pig 

meat production is expected to recover, supported by lower feed prices and increased 

productivity. In the poultry meat sector, production, trade and consumption are 

continuously increasing. A stabilising herd, firm prices and the new voluntary coupled 

support give the sheep sector a positive outlook. 
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 Af Silas Berthou, 
Landbrug & Fødevarer  

Det australske landbrugsmini-
sterium (ABARES) forudsiger i 
deres seneste kvartalsrapport, et 
markant fald i priserne på korn og 

proteinafgrøder. Sker det, vil det gavne danske 
landmænd gennem lavere foderomkostninger. 
Prisfaldet kan henføres til, at de globale lagre vil 
vokse mere end det globale forbrug. 

Verdensmarkedsprisen på hvede ventes at falde 
2 % i 2015/16. 
To år med rekordstor global produktion af hvede har 
betydet genopbygning af de globale lagre, efter at de 
faldt i 2012/13. Dengang faldt de globale lagre som 
konsekvens af tørke i Midtvesten i USA i 2012, hvilket 
fi k forholdet mellem lagerbeholdningerne og forbruget til 
at falde, og hvedeprisen på verdensmarkedet til at stige 
med 16 %. 
Forholdet mellem de globale lagerbeholdninger og det 
globale forbrug, udgør en vigtig indikator for udviklingen 
i priserne i den nærmeste fremtid. De seneste par år 
har verden høstet mere hvede, og det har resulteret i en 
stigning i forholdet mellem lagerbeholdninger og forbrug, 
og en forventning om fald i verdensmarkedsprisen på 
hvede i 2015/16 på 2 %.

Figur 1: Større globale lagre af hvede, og faldende globalt for-

brug, får hvedepriserne til at falde.

Det stigende forhold mellem lagre og forbrug kan som 
sagt henføres til større lagerbeholdninger, men også et 
forventet fald i det globale forbrug af hvede. Det ventes 
at falde med 1 %, hvilket dækker over et fald i forbruget 
af foder til husdyr på 5 %. 

Verdensmarkedsprisen på sojabønner ventes at 
falde 8 % i 2015/16. 
Den globale produktion af sojabønner har, ligesom i 
tilfældet med hvede, de seneste år oplevet rekordstor 
høst. Det har betydet større forventninger til de globale 
lagerbeholdninger og et stigende forhold mellem lagre 
og forbrug. Priserne ventes således at falde, selvom at 
det globale forbrug af oliefrø ventes at stige med 2 %. 
Hvilket alt andet lige, normalt vil påvirke priserne opad.

Figur 2: Verdensmarkedsprisen på sojabønner ventes at falde 

til laveste niveau i mange år.

Prisfald gavner danske landmænd. 
Prisen på foderhvede og sojabønner udgør en stor del af 
foderregnskabet hos de animalske producenter. Enten 
direkte gennem prisen eller indirekte, fordi prisen på de 
to afgrøder påvirker mange andre afgrøder, som land-
manden bruger som foder til sine husdyr. 
Hvis prognosen, lavet af det australske landbrugsmini-
sterium, bliver en realitet, vil det altså gavne de danske 
landmænd, der er animalske producenter, igennem lave-
re foderomkostninger. 
Det er disse landmænd, der leverer de husdyr, der er 
råvaregrundlaget for den danske animalske fødevare-

GLOBALE PRISER PÅ FODERAFGRØDER 
FALDER I 2015/16 
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produktion og som udgør en essentielt brik i den danske 
eksport til omverden. På den måde udgør et fald i ver-
densmarkedspriserne på foderafgrøder en gevinst for 
hele Danmark. 

Man skal dog huske på, at prisprognoser på landbrugs-
afgrøder altid er præget af stor usikkerhed. Produktio-
nen er påvirket af mange biologiske og meteorologiske 
forhold, som kan få konsekvenser for både kvalitet og 
kvantitet af høsten.
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GLOBALE PRISER PÅ FODERAFGRØDER 
FALDER I 2015/16 

Den svenske ægbranche var bedre forbe-
redt til dette års påske.
Påske betyder en øget efterspørgsel efter æg af 
omkring 25 %. I de senere år er efterspørgslen efter 
økologiske æg også steget, hvilket ægproducenterne 
ikke var helt forberedt på sidste år, men i år har dette 
ændret sig.
”På baggrund af den nuværende situation ser ret okay 
ud for økologiske æg. Sidste år havde vi et betydeligt 
underskud, og det lader til, at der skete noget på forbru-
gerniveau for omkring halvtandet år siden, for da valgte 
mange at skifte til økologiske æg. Med da ændringen 
fra konventionel æg-produktion til økologisk produktion 
tager omkring ni til tolv måneder, kan man ikke øge 
udbuddet så hurtigt” siger Bengt Göran Andersson, divi-
sionschef, Kronägg.
I år var Kronägg bedre forberedt til påske, og fl ere af 
deres producenter har omlagt produktionen.
”Om det er tilstrækkeligt, ved vi først efter påske” siger 
Bengt Goran.
Selv Stjärnägg følte sig bedre rustet til dette års påske.
”Påsken er jo sådan, at der vil være en stigning i efter-
spørgslen på omkring 25 % i forhold til en normal uge. 
Uanset produktionsform bliver æggene solgt” siger 
Håkan Burlin, adm. direktør for Stjärnägg, og fortsætter:
”Der var markant større efterspørgsel efter økologiske i 
begyndelsen af 2014 og i hele 2014 har efterspørgslen 
overhalet udbuddet. At få balance mellem udbud og 
efterspørgsel er noget, vi alle har arbejdet med i bran-
chen, men det tager noget tid at få omlagt til økologisk 

produktion. I løbet af første kvartal af 2015 er en masse 
nye anlæg kommet i gang og andre har øget produkti-
onen. Efter-spørgslen fortsætter også med at stige, og 
alligevel har vi ikke balance, så efterspørgsel er stadig 
lidt højere end udbuddet.”
Ifølge Håkan Burlin forventes detdog, at man fi nder 
balancen i 2015, men der er stadig en risiko for, at nogle 
hylder er tomme i nogle butikker i påsken.
”Jeg tror, at økologiske æg kan blive udsolgt, men det 
kan også ske for andre ægtyper”.
KRAV meddeler, at produktionen af KRAV-mærkede 
æg er steget med omkring 14 %, når man sammen-
ligner 2013 og 2014. Det betyder, at antallet af høner 
er steget fra 800.000 til 900.000 på et år, seks gårde 
har omlagt deres produktion og andre har øget antal af 
indsatte høner.
”Det er sjovt, når den forbrugerdrevne efterspørgslen får 
en effekt i produktionen” siger Kristin Cooper fra KRAV.
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Af Silas Berthou, 
Landbrug & Fødevarer.  

Det tilsåede areal med sojabønner i 
USA ventes at stige igen i år, mens 
det tilsåede areal med majs og hvede 
begge ventes at falde. Det fremgår 

af det amerikanske landbrugsministeriums årlige pro-
gnose for det tilsåede areal, offentliggjort i sidste uge. 
Det amerikanske landbrugsministeriums overvågning af 
såningen af afgrøderne viser også, at arbejdet med at 
tilså arealet med majs er bagud og få af de stater med 
stor produktion, er påbegyndt deres såning af majs. Det 
er dog stadig tidligt på året og der kan nå at ske man-
ge ændringer. Det er før set, at tempoet i såningen af 
afgrøderne hurtigt kan øges indenfor få uger.
Prognosen forudsiger, at det tilsåede areal med soja-
bønner vil stige med 1 % og nå op på 34,3 mio. ha., 

hvilket er rekordstort. Det totale tilsåede areal med hve-
de i 2015 er estimeret til 22,4 mio. ha. Det er et fald på 
3 % i forhold til 2014. Arealet tilsået med majs forventes 
at falde til 36,7 mio. ha., som svarer til et fald på 2 pct. 
sammenlignet med det tilsåede areal i 2014.

DET TILSÅEDE AREAL MED SOJABØNNER 
STIGER I USA

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ MARTS 2015

Mere svensk fjerkrækød på svenske tallerkener.
Flere og fl ere vælger svensk kylling og kalkun på tal-
lerkenen, både i hjemmet, i offentlige kantiner og på 
restauranter. I 2014 øgede Svensk Fågels medlemmer 
salget med 13 %.
”Det er yderst glædeligt at se, at svenskerne vælger 
svensk kylling og kalkun. Vores branche er en af de få, 
der faktisk øger salget, mens de fl este andre kødarter 
har vigende salg. Samtidig er vi glade og ydmyge, og vi 
arbejder hver dag for at blive endnu bedre. Forbrugertil-
liden skal man gøre sig fortjent til hver dag” siger Maria 
Donis, adm. direktør for Svensk Fågel i en pressemed-
delelse.
Tendensen har været positiv i lang tid, siden 2006 er 
forbruget af svensk kylling steget med 38 %, og alen i 
2014 steg salget af fersk svensk kylling med 11,5 %.

For at imødekomme den stigende efterspørgsel plan-
lægger branchen investeringer, hvilket kræver lønsom-
hed på længere sigt. Men reglerne for nye stalde er 
vanskelige og forældede Frem for alt påvirker dette ikke 
bare primærproduktionen men også resten af produkti-
onskæden.
”Vores fokus på sundhed, kvalitet og bæredygtig pro-
duktion er naturligvis værdsat, men det koster også. 
Vi arbejder hver dag for at blive endnu bedre. For at 
fortsætte vores arbejde håber vi, at myndighederne og 
politikerne lytter til os. Vi har brug for forenkling af lov-
givningen og effektiv administration for at kunne udvide” 
siger Maria Donis.

Jordbruksaktuellt / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET



4141

Springer man morgenmaden over kan det 
føre til diabetes og hjertekarsygdomme.
Hvis man springer morgenmaden over, kan det typisk 
være forbundet med fedme, men en nylig undersøgelse 
af unge kvinder antyder, at det kan også føre til en øget 
risiko for at udvikle type 2-diabetes og hjertekarsygdom-
me.
Den nyligt offentliggjorte forskning fra University of 
Missouri fulgte man 35 overvægtige piger i alderen 13 
til 20 år og fandt, at de, der sprang morgenmaden over 
regelmæssigt, havde højere niveauer af blodsukker efter 
en morgenmad med et højt proteinindhold end dem, der 
spiste morgenmad regelmæssigt.
De nuværende videnskabelige resultater viser, at højt 
blodsukker kan være forbundet med øget risiko for at 
udvikle type 2-diabetes og hjertekarsygdomme. Adjunkt 
Heather Leidy siger, at hvis man har gode kostvaner 
som ung, så kan man måske forhindre udviklingen af en 
sådan sygdom.
”Disse resultater kan indikere en manglende evne, hos 
dem, der springer morgenmaden over, til at metabolisere 
en stor mængde protein” sagde Leidy. ”Desværre ved vi 
endnu ikke, hvor længe en person, der har været vant til 
at springe morgenmaden over, behøver at spise morgen-
mad for at opleve fordelene.”
Leidy tilføjede, at deres data antydede, at unge kvinder 
rutinemæssigt bør tilstræbe en morgenmad indeholden-
de 350 kalorier med ca. 30 gram protein. Hun foreslog 
at spise røræg, morgenmad burri-tos med æg og magert 
kød eller græsk yoghurt.
Forskerne undersøgte, hvad hyppigheden og effekten 
af typen af morgenmaden havde på sukkerniveauerne i 
overvægtige piger.
De sammenlignede effekten af en højprotein morgen-
mad hos dem, der sædvanligvis sprang morgenmaden 
over, med dem, der spiste morgenmad regelmæssigt. 
Den fandt, at deres metaboliske reaktioner på højtprote-
in morgenmad var forskellige.
Dem, der sprang morgenmaden over, fi k en højkulhydrat 
morgenmad, en højprotein morgenmad eller fortsatte 
med at springe morgenmaden i tre dage i træk. Dem, 
der sædvanligvis spiste morgenmad, fi k en højkulhydrat 

morgenmad eller en højprotein morgenmad i fi re dage i 
træk. På den fjerde dag i målte forskerne pigernes blod-
sukker i løbet af dagen.
Forskerne fandt, at forsøgspersonernes glukoseniveau 
efter en højprotein versus højkulhydrat morgenmad blev 
påvirket af deres morgenmadsvaner. Dem, der sprang 
morgenmaden over, resulterede en højprotein morgen-
mad i øget blodsukkerniveauer i forhold til at springe 
morgenmaden over, mens en højkulhydrat morgenmad 
ikke påvirke blodsukkerniveauet.
Blandt dem, der rutinemæssigt spiste morgenmad, 
resulterede en højprotein morgenmad til reducerede 
blodsukkerniveauer i løbet af dagen.
Sammenfattende antydede data, at morgenmad, uanset 
dens indhold af makronæringsstoffer, havde minimal 
effekt på de daglige blodsukkerniveauer hos personer, 
der sædvanligvis sprang morgenmaden over.
 ”Nye forskelle i det glykæmiske niveau af højere ver-
sus normalprotein morgenmadsmåltider syntes at være 
påvirket af de sædvanlige morgenmadsvaner hos over-
vægtige eller fede unge piger” konkluderer rapporten.
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