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Lettiske forbrugerne ønsker fjerkræ 
produceret i Letland. 
Flere lettiske fjerkræproducenter, herunder AO Putnu 
Fabrika Kekava Ltd og Lielzeltini sætter oprindelsen af   
deres produkter på emballagen for at lade forbrugerne 
vide, at de køber indenlandsk produceret fjerkræ . Efter-
spørgslen efter indenlandsk producerede produkter er 
stigende i Letland . 
”Vi har lige gennemført en undersøgelse, der viser, at 
mere end 70 % af lettiske forbrugere lægger stor vægt 
på oprindelsen af   fødevarerne, og de er på kigger efter 
disse oplysninger på emballagen” siger Andris Vilts-
meyers, formand for bestyrelsen i Kekava og tilføjer, at 
lettiske forbrugere normalt vælge indenlandsk produce-
ret fjerkræ . 
Et særligt mærke på emballagen viser, at fjerkrækød 
stammer fra indenlandsk producerede fugle, og at kødet 
er blevet produceret i overensstemmelse med den veteri-
nære lovgivning i EU og Letland . 
Kekava planlægger at investere 300 .000 € (ca 2,2 mio . 
kr .) i de kommende to år i udviklingen af   et nyt design-
koncept for deres detailkæde, som vil lægge vægt på 
oprindelsen af   fjerkrækødet, med det formål at tiltrække 
flere forbrugere, der foretrækker indenlandsk produceret 
fjerkrækød . ”Desuden vil vi fortsætte med at åbne nye 
specialiserede Kekava butikker, så flere lettiske forbru-
gere vil være i stand til at købe indenlandsk producerede 
fjerkrækød” tilføjede Andris Viltsmeyers . 
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Franske Doux tilbyder fjerkræproducenter 
økonomisk hjælp. 
Den franske kyllingslagterikoncern Groupe Doux vil 
hæve noteringen til sine leverandører . Doux giver dem 
også økonomisk støtte til investeringer i nye staldbyg-
ninger og modernisering af deres bedrifter . 
Groupe Doux, som er specialiseret i frosne kyllinger, var 
på randen af   et totalt sammenbrud i 2012, men er nu i 
fremragende form . Virksomheden er delvist ejet af det 
saudiarabiske fødevareselskab Munajem, som også er 
en af   deres største kunder . 

”Vores produktion når 18 .000 tons om måneden, og det 
er en historisk rekord . Vi arbejder på vores maksimale 
kapacitet . I år sigter vi mod en vækst på 12 %” fortalte 
bestyrelsesformand Arnaud Marion på et møde af fjer-
kræproducenter i Châteaulin, Bretagne . Doux ønsker, 
at deres leverandører del i successen, siger Marion . 
Selskabet vil hæve noteringen til 1,1 € (ca . 8,21 kr .) pr 
kg . De 350 integrerede fjerkræbesætninger vil også 
modtage en bonus afhængigt af resultaterne hos Doux . 
Endelig har selskabet afsat 2 mio . € (ca . 15 mio . kr .) om 
året for at støtte landmænd, der ønsker at investere i 
deres virksomhed . ”Mit problem i dag er at imødekomme 
den stigende efterspørgsel på markedet, så jeg er nødt 
til at være i stand til at øge mængderne” sagde Marion .
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Skuespilleren Kevin Bacon hjælper ameri-
kanske ægproducenter med at øge salget.
Ægpakkerier og marketingfolk har meget at lære af 
USA, hvor det indenlandske forbrug er vokset i både 
volumen og værdi, og i 2014 var det bedste i de sidste 
30 år . 
”Vi har øget forbruget med et dusin æg per person i 
løbet af de seneste fire år, og at væksten stopper ikke 
her” fortalte Kevin Burkum fra American Egg Board på 
IEC-konferencen i Lissabon . 
”Dette er på trods af, at priserne, som forbrugerne beta-
ler for æg i USA, også er steget . Der var en stigning på 
0,17 $ (ca . 1,11 kr .) pr dusin i 2014, men både volumen 
og værdi er steget .” 
Denne vækst har været drevet af en aktiv marketings-
kampagne, hvor man bl .a . har hyret Hollywood skuespil-
leren Kevin Bacon til at hjælpe med at sælge produktet . 
Burkum forklarede, at American Egg Board nyeste ” 
Wake up to Eggs with Bacon” web-video er gået viral 
og havde mere end 3 mio . hits den første måned - mere 
end var forventet for hele året .
(Den kan ses på dette link: http://www .incredibleegg .
org/kevin-bacon-and-eggs/ .) 
Men udvidelsen markedet har ikke kun været i detail-
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leddet, og både ægproduktfabrikkerne og quick-serve 
restauranter bruger flere æg . 
Årsagerne hertil er ganske klare, sagde Burkum . Æg 
har fået stigende popularitet på grund af deres protein-
indhold . Flere mennesker spiser æg til morgenmad, og 
de skærer ned på sukker og kulhydrater . 
Æg bruges også til andre måltider . 
”Protein er en megatrend . Amerikanerne har denne 
umættelige appetit på protein . Typisk indtages 2/3 af 
vores protein til aftensmaden, men det er begyndt at 
flytte sig, og forbrugerne forsøger at øge deres protein-
indtag i løbet af dagen .” 
Hindringerne for forbruget af æg er også aftagende, 
fordi kolesterol ikke længere ses som en stor sundheds-
mæssig risiko . 
For at udnytte disse tendenser har American Egg Board 
virkelig slået på proteinbeskeden i sine salgsfremmende 
aktiviteter . 
”Vi taler om protein i næsten hvert enkelt stykke kom-
munikation, vi udsender . Vi er begyndt at differentiere en 
smule . Efterhånden som flere virksomheder begynder på 
protein, er vi begyndt at tale om ’højkvalitetsprotein’ .”

 
Farmers Weekly / jnl 

Fransk fjerkræsektor mistænkt for ulovligt 
prissamarbejde.  
Den franske konkurrencemyndighed Autorité de la 
concurrence har undersøgt over 30 virksomheder i fjer-
kræ og fjerkrækød sektoren for ulovlige prisaftaler . 
Agenturet har pålagt selskaberne, herunder LDC, Duc 
og Doux bøder på tilsammen 15 mio . € (ca . 112 mio . 
kr .) . . 
Selskaberne havde over hundrede møder i årene fra 
2000 til 2007 for at diskutere priser og oplysninger om 
markedsandel på kylling, kalkun, and og kanin . Pris- og 
andre arrangementer involverede både detail- og cate-
ringmarkedet . 
Authorité de la Concurrence startede sin undersøgelse 
for over 4 år siden . Siden da er en række af de sel-
skaber, der blev undersøgt, forsvundet eller er blevet 
overtaget af andre selskaber . Myndighederne kan teore-

tisk pålægge bøder på 10 % af omsætningen for hvert 
selskab, men de faktiske bøder var betydeligt lavere, da 
ingen af   de involverede har gjort indsigelse mod under-
søgelsen .
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I USA er over 33 mio. fjerkræ ramt af  
fugleinfluenza. 
Amerikanske Animal and Plant Health Inspection Ser-
vice (APHIS) har opdateret sine data om udbruddene af 
fugleinfluenza af typen H5N2 . 
Det sidste udbrud af fugleinfluenza var ifølge APHIS den 
1 . maj . Mere end 110 udbrud i æglæggere, slagtekyl-
linger og kalkuner er blevet rapporteret, og 21 .644 .473 
fugle er blevet ramt . Iowa og Minnesota rapporterede 
det største antal dødsfald blandt fjerkræ med henholds-
vis 15 .566 .900 og 3 .762 .360 . 
Vilde fugle er kendt for at bære H5 virusstammer uden 
at virke syge . De fleste udbrud af fugleinfluenza har iføl-
ge APHIS været i Mississippi trækruterne, hvilket indi-
kerer, at virusset stadig er aktivt i trækfuglebestandene . 
Der har også været udbrud i trækruterne langs Stilleha-
vet og i de centraleuropæiske trækruter . 
Iowa, Minnesota og Wisconsin er erklæret i undtagel-
sestilstand på grund af udbrud af H5N2 .
Siden 1 . maj har der været flere udbrud af H5N2, 
og udbruddene har spredt sig til South Dakota og 
Nebraska, og der er fundet HPAI i en hobbyflok i India-
na .
De samlede tab opgøres midt i maj til over 33 mio . døde 
fjerkræ i en halv snes stater, og myndigheder og produ-
center har store udfordring med at bortskaffe så mange 
døde fugle .
Samtidig er priserne på produktæg næsten fordoblet fra 
0,63 $ (ca . 4,11 kr .) pr dusin den 22 . april til 1,23 $ (ca . 
8,02 kr .) pr dusin i den anden uge i maj .
Det er pt . vurderingen, at der vil gå mindst et par år, 
før produktionen er tilbage på niveauet fra 2014, men 
erfaringerne fra Mexico viser, at dette nok er et meget 
optimistisk skøn .

MeatPoultry .com / New York Times / APHID / jnl
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I sin seneste gennemgang af 
tendenserne i den globale ægpro-
duktion skriver markedsanalytiker 
Terry Evans, at Europas andel af 
den globale ægproduktion er fal-
dende. Forbuddet mod konventio-
nelle bure til æglæggende høner i 

EU fra 2012 Tilskyndet kortsigtet nedgang i med-
lemslandene, mens produktionen fortsatte med at 
stige i Rusland, og i mindre grad, Ukraine.

Den globale ægproduktion.
Ægproduktion Europa stiger langsommere end i de 
andre store regioner i verden (tabel 1 og figur 1) .
Mellem 2000 og 2013 steg Europas ægproduktion i 
gennemsnit kun en anelse over 1 % om året, mens den 
samlede globale ægproduktion i gennemsnit steg med 
2,3 % om året . For de øvrige regioner, var de tilsvarende 
tal 3,9 % for Afrika, 2,2 % for Nord- og Sydamerika, 
2,5 % for Asien og 3,6 % for Oceanien .

Europa.
I perioden steg ægproduktionen i Europa fra 9,5 mio . 
tons til 10,9 mio . tons, mens den samlede globale pro-
duktion steg fra 51,1 mio . tons til 68,3 mio . tons . Euro-
pas andel af den globale produktion faldt fra 18,6 % i 
2000 til bare 16,0 % i 2013 .

Den globale ægproduktion ser ud til at fortsætte med at 
stige med mere end 2 % om året, og produktionen kan i 
2015 godt nå op på 71,5 mio . tons . Da ægproduktionen 
i Europa forventes at nå 11,3 mio . tons, kan denne regi-
ons andel af den globale produktion falde til under 16 % 
i år .
Antallet af æglæggere i Europa var i 2000 tæt på 700 
mio ., hvoraf de 487 mio . var i EU . Antallet af æglæg-
gende høner i Europa er vokset med næsten 214 mio . 
eller omkring 2 % om året for at nå 913 mio . i 2013 . 
Stigningen i EU var på kun 0,2 % om året, eller lidt over 
13 mio . til 501 mio .
EU tegnede sig for mere end 70 % af den samlede pro-
duktion i Europa tilbage i 2000 men kun 64 % i 2013 
(tabel 2), hvor produktionen er steget fra 6,7   mio . tons 
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Tabel 1: Verdens ægproduktion pr region (mio . tons) . ›››

Figur 1: Verdens ægproduktion pr region (mio . tons) .
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Tabel 2: Produktion af æg i Europa (1 .000 tons) . Kilde: FAO . ›››
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til 7,0 mio . tons . Dette giver en vækst på kun 0,4 % om 
året .
Derfor er det klart, at produktionen i landene udenfor EU 
voksede hurtigere, eller med ca . 2,6 % om året, og pro-
duktionen steg fra 2,8 mio . tons til 3,9 mio . tons i peri-
oden . Af denne stigning på 1,1 mio . ton, kom 625 .000 
tons fra Ukraine og 389 000 tons fra Rusland .
I 2013 blev næsten 80 % eller 8,7 mio . tons af Europas 
æg produceret i kun ni lande (tabel 3 og 4), mens kun 
to lande - Rusland og Ukraine tilsammen producerede 
mere end 3,4 mio . tons eller 31 % af den totale pro-
duktion i Europa . Et nærmere kig på de førende produ-
centlande (tabel 4 og figur 2) viser, at Top Ni landene 
udvidede deres samlede produktion med næsten 1,4 
mio . tons mellem 2000 og 2013, og derved øgede de 
deres andel af den samlede produktion i Europa fra 77,4 
% til 79,5 % .
Figur 2 illustrerer klart, hvordan der på trods af nogle 
årlige udsving i produktion i syv af de største lande kun 
er mindre ændringer i produktionen i perioden, hvilket er 
i stærk kontrast til udviklingen i produktionen i Rusland 
og Ukraine .

Rusland.
Tal fra FAO, som også omfatter rugeæg, viser, at 
ægproduktionen Rusland steg med 1,5 % om året for 
at nå 2,33 mio . tons i 2012, mens der var et lille fald 
i 2013 . Andre kilder indikerede et meget større fald i 
2013 .
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Tabel 3: Produktion af æg i Europa i 2013 efter størrelse 

(1 .000 tons) . Kilde: FAO .

Figur 2: De største ægproducerende lande i Europa (mio . tons) .
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De seneste rapporter tyder på, at produktionen steg 
med 0,3 % i 2014 til omkring 2,1 mio . tons . 
Alle æglæggere holdes i bure, mens der er en næsten 
50:50 fordeling mellem brune og hvide æg .

Ukraine.
Selv om ægbranchen i Ukraine havde en stærk gen-
nemsnitlig vækst på 6,5 % i perioden fra 2000 til 2013, 
hvor produktionen steg til over 1,1 mio . tons, er væksten 
faldet til under det halve i de seneste år . 
Alle æglæggende høner er i bure .

Frankrig.
Selvom produktionen i Frankrig i 2013 nåede op på 
944 000 tons, var det stadig ca . 9 % under niveauet fa 
2000 . 
I 2013 anslås det, at 68 % af de æglæggende høner var 
i bure, 25 % på friland (inkl . økologiske) og 7 % skrab .

Tyskland.
Fordi forbuddet mod konventionelle bure system blev 
indført i Tyskland tidligere end i resten af   EU, faldt den 
tyske produktion til 662 000 tons i 2010 . Siden da 
har produktionen været stigende, og den nåede op på 
893 .000 tons i 2013 .
Mere end 64 % af de æglæggende høner er skrab, 24 
% på frilands (inkl . økologiske) og mindre end 12 % er 
opstaldet i berigede kolonibure .

Italien.
I Italien har ægproduktionen siden 2010 været stigende 
med næsten 2 % om året, og produktionen nåede i 
2013 op på 775 .000 tons, hvilket var noget under rekor-
den på 813 .000 tons i 2009 . 
Der har været en stigende andel af   hønerne i skrabesy-
stemer, men langt hovedparten af æggene produceres i 
bure . Hovedparten af   æg er brunskallede .  ›››
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Tabel 4: De største ægproducerende lande i Europa (mio . . tons) . Kilde: FAO .



24

Spanien.
Konventionelle bure blev forbudt i EU fra januar 2012, 
og det tvang producenterne til at omlægge produktionen 
til berigede bur-, skrab- eller frilandsystemer .
Dette kan meget vel være den vigtigste årsag til, at 
produktionen i Spanien i 2012 og 2013 faldt langt under 
niveauerne fra 2009 til 2011 . 
I 2013 var ca . 93 % af de æglæggende høner i berigede 
bure, 2,5 % skrab og 4,5 % frilands (inkl . økologiske) . 
Forholdet mellem brune og hvide høner var 90:10 .

Holland.
FAO’s data om høne ægproduktionen i Holland er noget 
misvisende, på grund af det store antal rugeæg, som 
produceres i landet . Ifølge IEC’s statistik udgjorde den 
hollandske konsumægsproduktion 625 .000 tons i 2013, 
et fald fra 636 .000 tons i 2012 og 660 .000 tons i 2011 .
Mere end 69 % af de æglæggende høne er opstaldet i 
skrabesystemer, 24 % er frilands (inkl . økologiske) og 
færre end 7 % i bure . 
Forholdet mellem brune og hvede høner er 55:45 .

Storbritannien.
IEC’s skøn over konsumægsproduktion i Storbritannien i 
2013 viste en stigning på 4 % til 592 .000 tons . 
Opdelingen mellem bure og alternative systemer er ca . 
50:50 . 
Næsten alle æggene er brunskallede .

Polen.
Selvom ægproduktionen i Polen steg i 2013, lå den sta-
dig under niveauet i 2011 . 
Ca . 90 % af de æglæggende høner er i bure, 8 % i 
skrabesystemer og 2 % på friland . 
Forholdet mellem brune og hvide høner er 90:10 .

Artiklen er publiceret i ThePoultrySite Digital April 2015 .
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Hvordan man finder salmonella i forar-
bejdningen af fjerkræ.
Ny forskning fra University of Arkansas har med succes 
udviklet en hurtig metode til at finde salmonella, der kan 
bruges i forarbejdningsanlæg med fjerkrækød .
Fødevarebåren salmonellose er et folkesundhedspro-
blem og fjerkræ og fjerkræprodukter anses ofte som en 
primær smittekilde . Salmonella bakterier kan påføres 
og distribueres på slagtekroppe under behandlingen, og 
selv et lavt antal Salmonella bakterier på produkterne 
kan udgøre en sundhedsrisiko for mennesker .
Analysen, der er udviklet af Dr . Steven Ricke og hans 
team, kan påvise alle Salmonella stammer samt identifi-

cere S . enteritidis, S . Heidelberg, og S . typhimurium .
Afslutningen af dette projekt giver mulighed for pålidelig 
og hurtig Salmonella detektion i alle faser af fjerkræpro-
duktionen . Da multiplex-PCR kan forstærke specifikke 
DNA-sekvenser og samtidig diskriminere mellem hver 
type i en prøve, kan der spares megen tid og mange 
omkostninger . Denne metode giver mulighed for at 
designe en forebyggende strategi rettet mod forskellige 
stadier af forarbejdning, der omfatter en kvantificeret 
analyse af specifikke Salmonella serovarer som en del 
af kontrolforanstaltningerne . Projektet var finansieret af 
USPoultry .

World Poultry / jnl
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Tyson Foods vil stoppe brugen af antibio-
tika til slagtekyllinger.
Den amerikanske fødevareproducent Tyson Foods har 
meddelt, at de vil bestræbe sig på at stoppe brugen af 
humane antibiotika til deres amerikanske slagtekyllinge-
flokke ved udgangen af september 2017 .
Selskabet vil hvert år rapportere om deres fremskridt, 
begyndende med en Bæredygtighedsrapport i regn-
skabsåret 2015 . Tyson Foods er allerede stoppet med at 
bruge antibiotika i deres 35 slagtekyllingerugerier, og de 
kræver en veterinær recept på antibiotika, der anvendes 
på slagtekyllingefarme, og de har reduceret brugen af 
humane antibiotika, der anvendes til behandling af slag-
tekyllinger med mere end 80 % siden 2011 .
"Antibiotikaresistente infektioner er et globalt sund-
hedsproblem" siger Donnie Smith, præsident og adm . 
direktør for Tyson Foods . "Vi er overbeviste om, at vores 
kød og fjerkræprodukter er sikre, men vi ønsker at gøre 
vores del for ansvarligt at reducere brugen af humane 
antibiotika på farmene, så disse lægemidler kan fortsæt-
te med at virke, når de er nødvendige for at behandle 
sygdomme ."
"I betragtning af de fremskridt, vi har allerede gjort i at 
reducere brugen af antibiotika i vores slagtekyllinger, 
mener vi, at det er realistisk at forsøge at nå et 0 ved 
udgangen af regnskabsåret 2017 . Men vi vil ikke sætte 
dyrvelfærden over styr for at nå det . Vi vil anvende de 
bedste tilgængelige behandlinger, som vores veterinæ-
rer anbefaler, for at holde vores kyllinger sunde" sagde 
Smith .
Tyson Foods vil også danne arbejdsgrupper med uaf-
hængige landmænd og andre i virksomhedens forsy-
ningskæder for okse-, svine- og kalkunkød for at disku-
tere måder at reducere anvendelsen af humane antibio-
tika på kvæg-, svine- og kalkunfarme . Disse grupper vil 
begynde at mødes denne sommer .
Tyson Foods' internationale afdelinger er forpligtet til at 
træffe lignende foranstaltninger om brugen af antibiotika 
i deres globale kyllingeproduktioner, men her er der ikke 
sat en tidsramme . Tyson Foods har planer om at sam-
arbejde med andre i fødevarebranchen, offentlige myn-
digheder, eksperter indenfor veterinær- og folkesundhed 

samt universiteter, og firmaet vil yde finansiering til at 
fremme forskning i sygdomsforebyggelse og antibiotiske 
alternativer på farmene . Virksomheden vil også få input 
fra sit Animal Well-Being Advisory Panel, som består af 
uafhængige rådgivere .
"En af vores kerneværdier er at fungere som ansvarli-
ge producenter af dyr, og vi vil ikke lade syge dyr lide" 
sagde Smith . "Vi mener, det er vores ansvar at hjælpe 
med at skubbe på udviklingen i retning af bæredygtige 
løsninger på denne udfordring ved at arbejde med vores 
forsyningskæder indenfor kyllinge-, kalkun-, okse- og 
svinekød ." Smith sagde, at meddelelsen ikke vil have 
væsentlig indflydelse på selskabets økonomiske resul-
tater .
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I anledningen af min fødselsdag den 23. juli 
2015, holder jeg åbent hus kl. 13.00.

Alle der vil glæde mig med et besøg på dagen 
er velkommen. 

Tilmelding senest den 13. juli 2015
97 56 80 44 (fastnet) eller
40 58 80 44 (Folmer mobil)

Folmer Østergaard Madsen
Brønddal 3, Lem

(14
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ÆGPRODUKTION 
I GHANA
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Af statskonsulent Poul Jacob Erikstrup, 

Lagos Nigeria

Baggrund.
Udviklingen i landbruget i Vest Afri-
ka forsøges skabt ad flere kanaler . 
For at komme lidt tættere på nogle 
af udviklingsmulighederne er der i 
perioden 14-16 . april aflagt besøg i 
Ghana, som omfattede besøg på flere 

typer af landbrug i udvikling . Det nuværende landbrug 
er baseret på mange små landbrug, som producerer på 
traditionel vis, ved brug af gamle dyrkningsmetoder og 
overvejende brug af manuel arbejdskraft . Denne type 
brug søges udviklet, således at indkomsten for de enkel-
te landmandsfamilier kan øges, samtidig med at det 
bidrager til øget fødevareproduktion, der både skal sikre, 
at der er fødevarer nok, men også skal bidrage til at der 
kan skabes øget eksport af fødevarer . For at bidrage 
til det sidste, forsøger man også at etablere lidt større 
familiebrug, hvor der er grundlag for at mekanisering kan 
bidrage til en hurtigere vækst i landbrugsproduktionen . 
Endelig forsøger man at tiltrække industrielle investo-
rer fra ind- og udland, der kan bidrage til opbygning af 
landbrug i industristørrelse, og som kan bidrage til at der 
også etableres mere fødevareindustri .

Produktion af æg.
Besøg hos Emmanuel Boakye Thompson, som sam-
men med sin hustru har etableret en gård med plads til 
8 .000 æglæggende høns . Farmen er placeret på et 70 
acre (28 ha) stort areal, hvor de udover ægproduktionen 
også har et mindre kvæghold samt en kakao plantage . 
Familien vil gerne sprede deres produktion endnu mere, 
og har ønske om at lave en produktion på 30 søer, med 
opfedning af grise til slagtning .
Ægproduktionen er baseret på indkøb af brune og hvide 
høner, der indkøbes som daggamle kyllinger i Skan-
dinavien eller Holland . Grundet det begrænsede antal 
høns havde han svært ved at finde nyt avlsmateriale, og 
produktionen var derfor nede på 3 .200 høns i øjeblik-
ket . Æggene afsættes til opkøbere, der videresælger i 

hovedstaden Abuja . Fodringen sker med fuldfoder, der 
indkøbes hos en dyrkerforening (Andelsselskab) . Som 
det fremgår af billedet var hønsene i generel god stand .
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"Sydafrika er ansvarlig for at blokere for 
amerikanske kyllinger".
Finansudvalget i det amerikanske Senat har enstemmigt 
godkendt en udtalelse, der ville lægge pres på Sydafrika 
for at fjerne de - efter amerikanernes mening - urime-
lige begrænsninger på amerikansk eksport af kyllinge-
kød .
Bag udtalelsen, som begge partier støtter, stod senator 
Johnny Isakson (R-Ga .), senator Tom Carper (D-Del .) 
og senator Mark Warner (D-Va .), Udtalelsen kræver, 
at præsidenten foretager en fornyet gennemgang af 
Sydafrika senest 30 dage efter vedtagelsen af  African 
Growth Opportunity Act (AGOA), der er en handelsafta-
le mellem USA og afrikanske lande syd for Sahara .
Mike Brown, præsident for National Chicken Council, 
udtrykte sin tak til senator Isakson for at få sagen taget 
op i Finansudvalget .
I 2000, på omkring samme tidspunkt som Sydafrika 
begyndte at indføre urimelige og antidumpingtold på 
amerikansk kylling, vedtog Kongressen AGOA, som 
gav præferenceadgang til det amerikanske marked og 
lavere importafgifter til omkring 35 afrikanske lande, 
herunder Sydafrika . Lovforslaget, der gik ud af udval-
get for nylig, fornyer AGOA i 10 år og omfatter senator 
Isakson ændringsforslag . Det er nu sendt til behandling 
i Senatet .
"Vores branche støttede AGOA" tilføjede Brown . "Men 
i de sidste 15 år, mens Sydafrika har nydt godt af præ-
ferencetoldsatser under AGOA, har landet samtidig og 
uretfærdigt udelukket vores kyllinger fra markedet . Efter 
vores opfattelse bør kongressen have taget stilling Syd-
afrikas illoyale og protektionistiske praksis før AGOA-af-
talen forlænges . Udtalelsen fra Finansudvalget tager os 
et skridt tættere på at nå dette punkt ."
Brown fortsatte: "Dette bør sende et klart budskab til 
Sydafrika og deres fjerkræbranche om, at de ikke vil 
blive givet et fripas, hver gang AGOA skal genforhand-
les . Det giver ingen mening for USA til at give særlige 
præferencer til lande, som behandler vores handel uret-
færdigt ."
I sidste måned skrev 13 senatorer til den sydafrikanske 
regering for at udtrykke deres bekymring over manglen 

på fremskridt i forhandlingerne mellem de sydafrikanske 
og amerikanske fjerkræbrancher .
Under den nuværende lov er den amerikanske rege-
rings eneste mulighed for at straffe et afrikansk land, 
der ikke lever op til de faglige standarder, der er skit-
seret i AGOA, den komplette opsigelse af aftalen for 
det pågældende land . Det nye forslag om at forlænge 
AGOA giver USA mulighed for selektivt at begrænse 
eller midlertidigt suspendere fordelene uden at skulle 
opsige dem helt . Dette giver USA de bedste kort i 
handelsforhandlinger, hvilket yderligere beskytter ame-
rikanske virksomheder, ifølge en pressemeddelelse fra 
senator Isakson .
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MAFA UNIK
Vi vælger ikke kubik
– vi sælger en funktion

Med en MAFA Unik silo får du alt 
der sikre en god foderkvalitet.

• Naturlig ventilation
• Skånsom fyldning
• Tømning uden separation
• 7 års garanti

Tilfredse kunder er det bedste vi ved

Find forhandler på www.mafa.se
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Fjerkræsektoren i risiko for svindel med 
produkterne.
Fjerkræbranchen står over for en øget risiko for svig med 
fødevarer, hvilket kan koste enkelte virksomheder dyrt og 
skade omdømmet for alle .
I en tale ved en South West Chicken Association konfe-
rence nær Bristol forklarede Louise Manning fra Royal 
Agricultural University, Cirencester, hvordan kompleksite-
ten af  forsyningskæden af fjerkrækød har givet mulighe-
der for snyd .
Fri bevægelighed inden for EU betyder, at kontrollen ofte 
er overladt til virksomhederne selv, mens øget forarbejd-
ning gør det lettere at tabe sporbarheden .
 "Jeg kan se på en kylling på en hylde i et supermarked, 
og jeg ved, at det er en kylling" sagde hun . "Men i det 
øjeblik du begynder at opdele slagtekroppen i individuelle 
stykker eller i en færdigret, bliver det sværere og svære-
re ."
Fødevarekontrolprogrammer har en tendens til at kontrol-
lere processen med produktionen, men ikke selve pro-
duktet, tilføjede hun . Og siden 2008 har forbrugerne købt 
flere og flere sammensatte fødevarer, mens forbrugernes 
budgetter har været under pres .
"I forsyningskæden for fjerkrækød kan vi se, at der er en 
mulighed for at tabe produktidentiteten og oprindelsen, 
og det skaber et miljø, hvor svindel med produkterne kan 
forekomme ."
Mens der havde været en række sager om fødevarekri-
minalitet, herunder i fjerkræsektoren, har sanktionerne 
været minimale i forhold til de potentielle gevinster . "Hvis 
jeg var en ulovlig person, og jeg havde valget mellem nar-
kotika-, menneskehandel- eller fødevarekriminalitet, ville 
jeg vælge fødevarekriminalitet" sagde Manning .
Et marked med faldende priser er sårbart, fordi leveran-
dører i et forsøg på at spare omkostninger springer over, 
hvor gærdet er lavest - som det skete for flere år siden 
med tumbling af kyllingeparteringer for at få dem til at 
absorbere mere vand, da tilsætning af protein fra okse- 
og svinekød blev ulovligt .
Hun tilføjede, at fødevaresvindlere er opfindsomme og på 
udkig efter ethvert hul i markedet, hvor kontrollen er svag, 
og hvor der kan tjenes penge .

Selv om dette er sværere i stærkt integrerede forsynings-
kæder, såsom fjerkrækød, så bør branchen ikke hvile på 
laurbærrene . "Som branche er vi nødt til at tænke på, 
hvordan vi kan beskytte integriteten af vores produkter ."
Det ville omfatte ting som mere produktkontrol, bedre 
auditering og strammere risikovurderinger . Det kan også 
være nødvendigt med større brug af CCTV og endda 
fingeraftryksteknologi til at styre adgangen til produkti-
onsstederne .

Farmers Weekly / jnl

Sanderson Farms vil bygge nyt  
fjerkræslagteri.
Sanderson Farms meddelte, at et sted beliggende i byen 
St . Pauls, Robeson County, North Carolina, er blevet 
udvalgt til opførelse af et nyt fjerkræslagteri og spilde-
vandsrensningsanlæg, og at selskabet overvejer place-
ringen af et nyt rugeri .
Det vil være et topmoderne fjerkræslagteri og forarbejd-
ningsanlæg med en kapacitet til at behandle 1,25 mio . 
store kyllinger om ugen fugle til markedet for udbenet 
fjerkrækød . Ved fuld kapacitet vil anlægget beskæftige 
omkring 1 .100 mennesker og kræve 100 kontraktpro-
ducenter, og anlægget vil kunne forarbejde og sælge 
omkring 500 mio . lbs . (ca . 230 .000 tons) fjerkrækød 
årligt ved fuld produktion .
Sanderson Farms forventer at investere cirka 139 mio . $ 
(ca . 960 mio . kr .) i det nye anlæg i North Carolina, som 
også omfatter opgraderinger af deres foderfrbrik i Kin-
ston, North Carolina, og det forventes, at de tilknyttede 
kontraktproducenter vil investere yderligere 168 mio . $ 
(ca . 1,16 mia . kr .) i nye stalde . Selskabet forventer at 
påbegynde opførelsen af anlægget denne sommer og 
begynde produktionen i fjerde kvartal 2016 .
Ifølge Joe F . Sanderson, Jr ., bestyrelsesformand og 
adm . direktør for Sanderson Farms, Inc ., fandt valget 
af den nye placering grundig sted efter grundigt forart-
bejde og godkendelse i virksomhedens bestyrelse . "Vi 
mener, at denne udvidelse vil styrke vores evne til at 
øge omsætning og indtjening og give os mulighed for at 
fortsætte vores praksis med at skabe langsigtet værdi 
for vores aktionærer . Den ekstra kapacitet på 1,25 mio . 
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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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kyllinger om ugen, som det nye anlæg vil slagte og for-
arbejde, vil give nye markedsføringsmuligheder for virk-
somheden i food service markedet for ferske produkter ."

Sanderson Farms / jnl

2 Sisters fjerner mere antibiotika fra  
fjerkræproduktionen.
2 Sisters Food Group vil fjerne alle antibiotika, der betrag-
tes som "kritisk vigtigt for menneskers sundhed" af WHO 
fra deres produktion af fjerkræ, for at hjælpe med til at 
imødegå risikoen for antibiotikaresistens hos mennesker .
Beslutningen vil se makrolider fjernet fra anvendelse i 
slagtekyllinger, foruden branchens frivilligt-rende forbud 
mod profylaktisk anvendelse af fluoroquinoloner i dag-
gamle kyllinger, og tredje og fjerde generations cephalo-
sporiner, som ikke længere er tilladte .
Makrolider omfatter de aktive ingredienser Tylosin og 
Tilmicosin, som kan være ordineret af fjerkrædyrlæger til 
behandling af infektioner, såsom mycoplasma i forældre-
flokke og daggamle kyllinger .
Den nye politik, som inkorporerer "erstatte, begrænse, 
forfine" forslagene, der blev lanceret på Antimicrobial 
Resistance Roundtable i maj 2014, omfatter også Hook 2 
Sisters partnerskabs- og PD Hook rugerier og forældre-
dyrsfarme .
"Som en ansvarlig og fremsynede organisation er vi ivrige 
efter at gå forrest i dette stadig vigtigere spørgsmål, og 
tage et standpunkt, som vi mener,, er pragmatisk og for-
nuftigt" sagde Ranjit Singh, adm . direktør i 2 Sisters .
2 Sisters opretter også to forsøgsfarme for at hjælpe med 
at udvikle teknikker til brug på farmene, der vil reducere 
branchens behov for antibiotika .
"Vores plan er at erstatte brugen af antibiotika med andre 
indgreb, hvor muligt" sagde Michelle Waterman, land-
brugsdirektør i 2 Sisters .
"Dette omfatter brug af vaccinationer og ændringer i 
opdrætsmetoder og biosikkerhedsforanstaltninger . Vores 
strategi vil løbende blive forfinet af resultaterne fra for-
søgsfarmene, når vi ved, hvad der fungerer bedst ."
Ifølge den nye antibiotikapolitisk er det målet for 2 Sisters 

at reducere det samlede antibiotikaforbrug, målt i daglige 
doser og mg/kg levende vægt, med 20% om året fra 
2015 til 2020 . "Dette skal ikke opnås på bekostning af 
dyrevelfærden eller kvaliteten af kyllingerne" tilføjer firma-
et .
Fjerkrædyrlæge Philip Hammond fra Crowshall Veterinary 
Services sagde, at målet med alle antibiotika bør være "at 
bruge så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt 
for at sikre fuglenes velfærd" . "Det skal være bygget op 
omkring en risikobaseret tilgang, med fuld følsomheds-
analyse før recepten udskrives ." Han tilføjede, at der var 
alternativer til makrolider til styring af mycoplasma - for 
eksempel Tet-racyclines, som kan anvendes i foder og 
vand .

World Poultry / jnl
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Af Tage Lysgaard1) og Mogens Madsen2)

1) CamCon Advisory Board
2) CamCon Work Package 5 ‘From Scien-

ce to Industry’

CamCon er et 5-årigt forsknings-
projekt om Campylobacter i 
slagtekyllingeproduktionen, som 
netop er afsluttet. Projektet har 
på engelsk titlen ”Campylobacter 
control – Novel approaches in pri-
mary poultry production”, og har 

været støttet af EU’s forskningsprogram FP7 med 
3 mio. €.

Konsortiet bestod af 10 deltagende institutioner fra 6 
EU-lande (Danmark, Storbritannien, Holland, Portugal, 
Spanien og Polen) samt Norge . De deltagende insti-
tutioner omfattede nationale diagnostiske laboratorier, 
universiteter og andre institutioner, der yder forskning og 
rådgivning . Fra Danmark deltog DTU Fødevareinstitut-
tet, DTU Veterinærinstituttet og Dianova .

Formål.
Målet med CamCon var en forbedret kontrol af   Campy-
lobacter i primærproduktionen af   fjerkræ i forskellige 
dele af Europa og dermed gøre det muligt at producere 
friske, Campylobacter-fri kyllinger (eller kyllinger med 
et meget lavt niveau af forurening) . Projektet lagde 
stor vægt på at sikre en hurtig og effektiv formidling af 
videnskabelige resultater til slutbrugere, navnlig fjerkræ-
industrien i EU .

Forskellige arbejdspakker.
Arbejdet har været organiseret i fem videnskabelige 
work packages (”arbejdspakker”), som har beskæfti-
get sig med et bredt aspekt af spørgsmål relateret til 

Campylobacter i primærproduktionen af   fjerkræ:
 – Epidemiologi af Campylobacter (hvordan spredes 

campylobacter, og hvilke risikofaktorer er der)
 – Tre forskellige interventioner (smittebeskyttelse og 

fluenet, bakteriofager og vacciner) 
 – Udvikling af hurtigmetoder til påvisning af Campylo-

bacter
 – Risikovurdering og økonomiske aspekter ved de for-

skellige indgreb 
 – Hvordan man kan overføre denne forskningsmæssige 

viden om Campylobacter til praktisk anvendelse i fjer-
kræindustrien .

Ingen nemme løsninger.
Projektet fandt ikke den endelige løsning på Campy-
lobacter-problemet . Mange forskere har beskæftiget 
sig med de ”nemme” løsninger som vaccination eller 
en behandling med f .eks . bakteriophager . Disse to 
angrebsvinkler har ikke givet brugbare resultater under 
projektet, og understreger endnu en gang, at Campy-
lobacter er en organisme med stor genetisk fleksibili-
tet, som gør den i stand til at undvige indtil nu kendte 
behandlingsmetoder . Campylobacters evne til hurtigt at 
udvikle resistens mod antibiotika er også velkendt, om 
end dette ikke har været en del af CamCon-projektet .

Fokus på den levende side.
Resultaterne fra CamCon indikerer imidlertid tydeligt, 
at indsatsen i den levende produktion af slagtekyllinger 
skal fokuseres på at undgå at bringe Campylobacter ind 
i kyllingehuset, og undgå spredning fra et allerede smit-
tet hus til andre huse på ejendommen . De mest effektive 
og driftsøkonomisk forsvarlige tiltag er her separate red-
skaber, støvler og beklædning i hvert kyllingehus, samt 
etablering af forrum med hygiejnebarriere og obligatorisk 
tøj- og støvleskift samt håndvask og desinfektion . Hvis 
disse basale tiltag om biosecurity er på plads, kan yderli-
gere tiltag som montering af fluenet yderligere nedbringe 
Campylobacter i sommersæsonen .
Næppe banebrydende nyt for danske slagtekyllingepro-
ducenter . Men helt klart en øjenåbner for vores sydlige 
kolleger, hvor indførelse af disse – for os – helt basale 
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foranstaltninger har bevirket en kraftig reduktion af 
Campylobacter i slagteflokkene .

Hvordan kommer vi videre?
Det kræver et engagement og involvering fra såvel 
erhvervet som EU kommissionen, som har haft en tæt 
kontakt til projektet .  
Det vil være stærkt anbefalelsesværdigt om erhvervet og 
Kommissionen tog initiativ til at vurdere rapporten med 
henblik på at søge aftalt en række tiltag til nedbringel-
se af Campylobacter-niveaet til glæde for den almene 
sundhedstilstand .
Der er naturligvis omkostninger forbundet med dette, 
men de vil efter vores bedste overbevisning være ringe i 
forhold til de gevinster, der vil kunne opnås ved at følge 
en række af de anførte anvisninger .
Der er i rapporten en række informationer, som er gode 
til at skabe den nødvendige motivation til at gennemføre 
en række tiltag, og de forklarer for såvel producenter 
som virksomheder m .m . nødvendigheden af tiltagene .
Man må håbe, at erhvervet og evt . kommissionen som 
anført iværksætter initiativer, som vil være afbalance-
rede, og som tager hensyn til omkostningerne, og ved 
at være en smule proaktiv kan det være, at det undgås, 
at der politisk pludselig iværksættes tiltag, som ikke er 
afbalancerede og økonomisk forsvarlige .

Undervisningsmateriale.
Som en del af CamCon-projektet er der produceret 
undervisningsmateriale og guidelines, der foreligger 

både på engelsk og spansk . Materialet omfatter .
 – En ”Best Practice Manual”, der er en sammenfatning 

af de tiltag, der er nødvendige for at holde Campylo-
bacter ude af slagtekyllingeproduktionen

 – Et ”Draft Certification Program”, der bl .a . indeholder 
en check-liste til brug for virksomheder og uafhæn-
gige auditører, hvis en virksomhed beslutter sig for at 
dokumentere en standardiseret produktion med fokus 
på Campylobacter-bekæmpelse

 – Et internet-baseret ”E-learning program on Campylo-
bacter and biosecurity”, der kan anvendes til under-
visning af slagtekyllingeproducenter og staldperso-
nale .

Materialet kan hentes på CamCon’s hjemmeside www .
camcon-eu .net, hvor der også kan findes yderligere 
information om projektet . 

Afslutning.
Det er et imponerende arbejde, som har været udført i 
alle 5 arbejdsgrupper og det udviste engagement og den 
store faglige indsigt i de emner, der er blevet behandlet, 
har aftvunget stor respekt fra alle 3 medlemmer i den 
rådgivende komite .
Rapporten indeholder så megen information, som det vil 
være forkert ikke at søge anvendt i erhvervet til nedbrin-
gelse af antallet af Campylobacter niveauet .
Det er vurderingen, at der i materialet er mange gode og 
anvendelige anvisninger, som for en stor dels vedkom-
mende med fordel bør bringes i anvendelse .
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Økologiske fjerkræproducenter  
i Storbritannien står overfor  
prisstigninger på foder.
Økologiske æg- og fjerkrækødproducenter står i de 
kommende måneder over for en mangel på foder og 
prisstigninger, mens foderproducenterne kæmper om at 
få fat i tilstrækkeligt råmateriale .
Problemer begyndte at dukke op omkring påske, hvor 
forsendelser fra Ukraine stoppede . Der havde allerede 
været problemer med økologiske ærter efter påvisning 
af pesticidrester, og siden er leverancerne af økologisk 
solsikkemel, hvede og majs stoppet .
Mens der har været nogen officiel afklaring, lader grov-
varehandlerne forstå, at certificeringsorganet, der kon-
trollerer økologisk produktion i Ukraine, er blevet lukket .
"Vi får omkring 50 % af vores hvede, 70 % af vores 
majs og alt vores solsikke fra Ukraine" sagde Martin 
Humphrey fra Humphrey Feeds . "Det har givet os for en 
stor udfordring - især i forbindelse med solsikke ."
Økologisk solsikkekage er en afgørende del af foderet 
til æglæggere og slagtekyllinger, sagde han, da det 
indeholder methionin - en essentiel aminosyre . Uden 
solsikke er foderstofferne nødt til at øge brugen af andre 
proteiner såsom soja, der forstyrrer balancen i foderet 
og får fuglene til at bruge energi på at udskille oversky-
dende protein .
Det britiske lager af solsikke er ved at være tømt, og 
Humphrey sagde, at hans firma allerede nu havde måttet 
reducere indholdet af solsikke i blandingerne . Det koster 
10 £ (ca . 103 kr .) pr tons at øget indhold af methionin 
ved anvendelse af andre proteiner .
Det giver også problemer at finde alternative forsyninger 

af økologisk hvede og majs da efterspørgslen er større 
end udbuddet .
"Importører forsøger at leve op til deres kontrakter, men 
der er bare ikke nok fra nu af og til høst ." Prisstigninger 
er uundgåelige, og mens de fleste foderstoffer har købt 
frem til høst, vil hjemmeblandere få problemer .
Stephen Clarkson fra det britiske certificeringsorgan 
Organic Farmers and Growers siger, at det er en "van-
skelig situation" . Nogle foderstoffer har været i stand til 
at finde alternativt materiale, "men det er meget dyrt, og 
de kommer til at sætte prisen op" siger han .
EU-reglerne kun tillader kun maksimalt 5 % ikke-økolo-
giske råvarer i foderet og ingen tilsætning af aminosyrer . 
"Vi er ikke i stand til at give nogen dispensationer – og 
bestemt ikke på grund af omkostningerne" siger Clark-
son .
Der er stadig en masse usikkerhed om situationen i 
Ukraine, og hvor lang tid det kan tage at få certificerin-
gen genoprettet, tilføjede han .
Feed Factors fra Harrow mener, at en genindførelse af 
certificeringssystemet i Ukraine vil være tidskrævende . 
"De bliver nødt til at gå tilbage langs hele forsyningskæ-
den og auditere landmænd, vognmænd, grovvareselska-
ber og lagerforhold" sagde en talsmand . "Det vil tage 
mange måneder - i hvert fald ind i ny høst . Det lader til, 
at Ukraine vil blive lukket ude i et stykke tid ."
Eventuelt resterende økologiske råvarer i Ukraine er 
sandsynligvis allerede blevet solgt som konventionel for 
at skaffe kontanter, og det samme vil gælde for ny høst, 
medmindre certificeringsproblemet er løst .
Humphrey sagde, at problemet er opstået på det helt 
forkerte tidspunkt, fordi den økologiske sektor viser tegn 
på opsving efter den økonomiske recession . Det økolo-
giske ægmarked voksede ifølge tal fra Soil Association 
med 16 % sidste år .
"Vi ønsker ikke at se markedet undermineret af proble-
mer med levering, eller værre endnu, spørgs-mål om 
integriteten af produktet . Men vi kan kun se stigende 
råvarepriser, og det vil med tiden betyde stigede på 
detailniveau, og det kan ramme efterspørgslen" sagde 
han .

Farmers Weekly / jnl
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Fire patogener er ansvarlige for en anslået 1,9 mio. 
tilfælde af fødevarebårne sygdomme i USA hvert 
år, hedder det i en ny føderal rapport. Resultater-
ne er fremkommet ved et samarbejde på tværs af 
flere myndigheder, som omfatter Food and Drug 
Administration (FDA), Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) og Food Safety and Inspe-
ction Service (FSIS), og som kaldes Interagency 
Food Safety Analytics Collaboration (IFSAC).

IFSAC’s rapport, ’Foodborne Illness Source Attribution 
Estimates for Salmonella, Escherichia coli O157 (E . coli 
O157), Listeria monocytogenes (Lm), and Campylobac-
ter using Outbreak Surveillance Data’ opsummerer kort 
gruppens metoder og resultater, herunder skønnede 
procentsatser for Salmonella, E . coli O157, Listeria 
monocytogenes og Campylobacter, som er ansvarlig for 
at forårsage fødevarebårne sygdomme . Blandt IFSAC’s 
resultater kan nævnes:
Mere end 80 % af E . coli O157 sygdomstilfældene blev 
tilskrevet oksekød og rækkegrøntsager som f .eks . blad-
grøntsager .

Salmonella blev tilskrevet en lang række forskellige 
fødevarer . 77 % af sygdomstilfældene var relateret til 
grøntsager (såsom tomater), æg, frugt, kylling, oksekød, 
rosenkål og svinekød .
Næsten 75 % af Campylobacter sygdomstilfældene blev 
tilskrevet mejeriprodukter (66 %) og kylling (8 %) . siger, 
at de fleste af sygdomstilfældene, som var relateret til 
mejeriprodukter, skyldes rå mælk eller ost fremstillet af 
rå mælk .
Mere end 80 % af Listeria sygdomstilfældene blev til-
skrevet frugt (50 %) og mejeriprodukter (31 %) . IFSAC 
bemærker, at data var sparsomme for Listeria, og esti-
matet for frugt afspejler virkningen af   et udbrud knyttet 
til honningmeloner i 2011, hvor 33 mennesker døde, og 
147 personer blev syge .
IFSAC analyserede data fra næsten 1 .000 udbrud, der 
fandt sted fra 1998 til 2012 . Fødevarerne blev inddelt i 
17 kategorier i analysen . IFSAC siger, at patogenerne 
blev valgt på grund af frekvensen, eller hvor alvorlig 
sygdommen, som de forårsager, er, og fordi målrettede 
interventioner kan reducere dem .
Hele rapporten er på 12 sider og kan fås ved henvendel-
se til sekretariatet .

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ MAJ 2015

FIRE PATOGENER BAG MILLIONER AF TILFÆLDE 
AF FØDEVAREBÅRNE SYGDOMME I USA

1: Campylobacter .  2: Escherichia coli O157 .  3:  Listeria monocytogenes .  4: Salmonella . Food Safety Monitor / jnl
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Udbrud af Salmonella sendte 2 amerikan-
ske æggedirektører i fængsel.
To ejere af det landsdækkende ægproducenten Quality 
Egg LLC i Turner i Maine (4 mio . æglæggere) blev idømt 
den 14 . april idømt tre måneder fængsel efter at have 
erklæret sig skyldige i juni sidste år for deres forbindelse 
til distribution af forfalskede æg til andre delstater .
Føderale sundhedsembedsmænd knyttede 1 .939 huma-
ne tilfælde til et salmonellaudbrud i 2010 og anslog, at 
op til 56 .000 mennesker kan være blevet syg . Ankla-
gere sagde, at Austin "Jack" DeCoster, 81, og Peter 
De-Coster, 51, var klar over, at deres ægproduktion i 
Iowa var i risiko for at være smittet og argumenterede for 
hård strafudmåling .
Quality Egg indvilligede i at betale 6,8 mio . $ (ca . 44,5 
mio . kr .) i bøder for at sælge gamle æg med falske eti-
ketter sammen med kontaminerede produkter . Derud-
over har virksomheden erklæret sig skyldig i at bestikke 
en føderal inspektør .
Normalt bliver overskydende æg solgt til halv pris til en 
produktfabrik, som laver flydende ægprodukter . For 
at undgå industriprisen på deres overskydende æg, 
mærkede Quality Egg gamle æg om og solgte dem til 
forbrugerne .
Quality Egg indrømmede, at de fra i hvert fald fra januar 
2006 til 12 . august 2010 lod deres medarbejdere sætte 
etiketter på deres forsendelser af æg for at angive fal-
ske udløbsdatoer med den hensigt at vildlede statslige 
kontrollører og detailhandelen om den sande alder på 
æggene . Lejlighedsvis har personalet ikke sat nogen 
udløbsdatoer på æggene, da de blev pakket . Æggene 
kunne så være oplagret i adskillige dage eller op til flere 
uger, og lige inden afsendelse, mærkede personalet 
æggene med falske pakkedatoer .
Quality Egg indrømmede også, at ca . fra begyndelsen af 
2010 og til omkring august 2010 solgte de æg inficeret 
med Salmonella enteritidis . Virksomheden erkendte, at 
det producerede, sorterede, opbevarede og pakkede de 
inficerede æg i Iowa og solgte æggene til købere i andre 
delstater .
Virksomheden erkendte også, at deres medarbejdere 
mindst to gange i 2010 gav en kontant bestikkelse til en 

USDA inspektør . Selskabet indrømmede, at de ansatte 
gav bestikkelse til en nu afdød USDA-inspektør i et 
forsøg på at overbevise inspektøren om at frigive paller 
med æg til salg, selvom æggene var mærket for ikke at 
opfylde USDA’s kvalitetsstandarder . 

Feedstuffs .com / jnl

Ny metode til at reducere antibiotikafor-
bruget på fjerkræbedrifter.
St David’s Poultry Team har lanceret en ny tilgang til at 
reducere brugen af antibiotika på bedrifterne, der foku-
serer på at forbedre den samlede fjerkræsundhed på en 
holistisk måde .
"Fjerkræproducenter kommer under stigende pres fra 
detailhandelen og slagterier for at reducere brugen af 
antibiotika" siger partner i virksomheden, Richard Turner . 
"Men at omsætte det til praksis på bedriften uden nega-
tive konsekvenser for dyrevelfærden er lettere sagt end 
gjort ."
Derfor har gruppen udviklet sit Applied Bacterial Con-
trol (ABC) koncept, der bruger kortkædede fedtsyrer, 
essentielle olier og probiotika til at forbedre kyllingernes 
tarmsundhed og generelle sundhed .
 "ABC tilgangen er ikke at udelukke brugen af antibiotika 
men at forbedre den generelle fjerkræsundhed og foku-
sere brugen af medicin, hvor det er nødvendigt," sagde 
Turner .
Han anbefaler at bruge ABC "fra forældredyr til fær-
digproduceret slagtekylling" for at være på forkant med 
tarmsundheden . "Diarré kan være et alvorligt problem på 
fjerkræbedrifter, og det kan have flere årsager, så det er 
vigtigt at tage en holistisk tilgang til at tackle det ."
Efter en række bedrifts siger St . Davids, at de nu sam-
arbejder med store integratorer om at rulle ABC tilgan-
gen ud over hele Storbritannien .
Den veterinære gruppe laver også forskning i brugen af 
gavnlige bakterier, der udkonkurrerer skadelige bakterier 
og skaber vedvarende beskyttelse mod sygdommen .
"Hos svin kan bakteriekulturer anvendes til specifikt at 
dræbe salmonella, og bakterier kan også sprøjtes på 
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overflader efter rengøring for at producere bacteriner, 
som derefter dræber E .coli" sagde Turner .
"Der er mange konkurrerende interaktioner mellem 
bakterier, og når vi drager fordel af disse konkurrerende 
bakterier, åbner der sig en helt ny tilgang til at forbedre 
fuglenes sundhed .
"Producenterne sigter altid mod sterile miljøer, men det 
kan være, at det er vejen frem at kolonisere en gård eller 
rugeri med gavnlige bakterier ."

Farmers Weekly / jnl

I USA kan forbrugerne nu abonnere på 
landbrugsprodukter.
John Suscovich byttede storbylivet i New York ud med 
et landbrug og Community-supported agriculture (CSA) 
i Connecticut - og lod Google bestemme retningen . Han 
blev kyllingeproducent .
Det begyndte med, at New Yorkeren John Suscovich 
blev opmærksom på fødevarernes oprindelse og kvalitet .
”Jeg troede, en tomat var en tomat og en kylling en kyl-
ling . Men så lærte jeg, at maden produceres på forskel-
lige måder, og at det er muligt at finde fødevarer, der er 
mere nærende end andre” siger han .
Han besluttede at opgive bylivet i New York, hvor han 
arbejdede som lystekniker på Howard Stern Showet . For 
at lære mere om praktisk landbrug, tog han ud på en 
cykeltur genne mUSA med sin kone Kate . De besøgte 
og arbejdede på forskellige farme, som de skrev om på 
bloggen The FoodCyklist .
Efter et stykke tid indså han, at flere kunne være inte-
resseret i at høre samtalerne med dem, han mødte . 
Han begyndte derfor landbrugspodcasten "The growing 
farms podcast" .
I dag driver John og Kate en gård i Kent, Connecticut . 
Med deres baggrund i webdesign, fotografering og 
forretningsudvikling er de iværksættere, der tænker lidt 
udenfor de traditionelle baner . Alle landmænd har en 
interessant historie, siger han .
”Jeg mødte mange landmænd, der kæmpede for at for-
sørge sig selv . Hvis det skal lykkes, skal de begynde at 

fortælle kunderne, hvorfor de skal vælge de produkter, 
som han producerer” siger han .
Da John Suscovich havde kortlagt markedet, konklude-
rede han, at høns og kyllinger var lettest at starte med 
– det er en billig produktion i forhold til andre husdyr, og 
han kunne få en merpris fra forbrugerne . Han gør det 
gennem en CSA model, der understøtter landbruget . 
Det betyder, at kunderne køber en andel af produktio-
nen i hver sæson, og dermed dele de de finansielle risici 
med producenten .
Hver uge i løbet af sæsonen får Johns kunder en 
hel kylling med friske krydderurter . Han sælger æg 
på samme måde . Ud over webstedets er deres egen 
YouTube-kanal, Facebook og Instagram vigtige afsæt-
ningskanaler . Podcasten bruger han til at fortælle om sin 
produktion og skaffe nye kunder .

Land, Lantbruk & Skogsland / jnl

Der er brug for flere økologiske  
landmænd i Sverige.
I dag er der i alt 3 .800 KRAV-mærkede landbrug i Sve-
rige . Efterspørgslen på økologiske produkter er stor, 
men der er stadig ikke nok, som lægger om .
KRAV øgede sit salg med 38 % sidste år, og ifølge 
Johan Cejie, salgschef for KRAV, er det en sensationel 
stigning .
Mens 113 nye landmænd fik KRAV-certificeret deres 
produktion sidste år, valgte 200 landmænd at forlade 
KRAV enten for at stoppe helt med landbrug eller af 
andre årsager . De fleste producenter findes i Västra 
Götalands len, og det var også der, hvor antallet steg de 
med 19 stykker .
Mest populære blandt de nycertificerede gårde er 
ægproduktionen som steg med 14 % . Selv omlægnin-
gen af landbrugs- og græsningsarealer steg med 2 % .
”Selv om vi ser, at landmændene i 2014 reagerer på de 
klare markedssignaler, er det helt klart, at der er behov 
for flere for at imødekomme den hastigt stigende efter-
spørgsel . .

Jordbruksaktuellt / jnl
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Af Philip Clarke i Farmers Weekly 12 . april 

2015 

Et forbud mod næbtrimning af 
æglæggere kan have skadelig ind-
flydelse på æglæggende høners 

velfærd som følge af en tilhørende stigning i antal-
let af røde blodmider, kombineret med en mere 
aggressiv fjerpilning. 

Ifølge professor Olivier Sparagano fra 
Coventry University har nye forsøg på 
at forbedre æglæggende hønes vel-
færd allerede forværret problemerne 
med røde blodmider på mange farme 
med æglæggende høner . 

For eksempel har omlægningen til   berigede kolonibure i 
2012, både givet hønerne ekstra plads og mulighed for 
at udtrykke visse naturlige adfærd, og givet røde blod-
mider mere skjulesteder, og det er blevet vanskeligere at 
gøre effektiv t . 
Ændringer i udformningen af   transport-
kasser til hønniker i et forsøg på at 
gøre dem mere velfærdsvenlige 
har også øget skjulestederne 
for røde blodmider under 
transport . 
Men den seneste bekym-
ring er, hvilke konse-
kvenser et forbud mod 
næbtrimning vil kunne 
have, hvis regeringen 
går videre med dette 
tiltag fra januar 2016 . 
”Endnu en gang, vil de 
velfærdsmæssige for-
dele for fjerkræ kunne 
have en ødelæggende 
bivirkning” siger professor 
Sparagano . 
”Når fuglene er befængt med 
røde blodmider, starter de med at 

hakke på hinanden, og det giver mere alvorlige skader 
og dødsfald med intakte næb . Dette vil også mindske 
produktiviteten og dermed landmændenes indkomst . 
Uden bedre kontrol af røde blodmider, kunne de forven-
tede dyrevelfærdsforbedringer gøre situationen værre . 
Det er derfor helt afgørende, at hele fjerkræsektoren 
arbejder for at forbedre kontrollen med og bekæmpelse 
af skadedyrene .”
 
Kontrolmuligheder. 
Uanset ovennævnte spørgsmål har Europa kæmpet 
noget af en tabt kamp mod røde blodmider, siger Prof 
Sparagano . Antallet af inficerede besætninger er steget, 
og de økonomiske konsekvenser er sat til 130 mio . € (ca . 
970 mio . kr .) om året i hele EU . 
Aktuelle kontroller er afhængige af syntetiske acaricider, 
såsom carbaxyl, phoxim og permethrin . Men resistensen 
vokser og en række af disse produkter er blevet forbudt 
i nogle EU-lande . 
Biosikkerheden på farmene spiller stadig en stor rolle, 
selvom professor Sparagano fraråder vask af væggene 

i stalden med dieselolie, som efter sigende 
har været forsøgt i Sydamerika . 

Stillet over for disse udfordringer 
er man begyndt at undersøge 

alternative behandlinger, her-
under anvendelse af æte-

riske olier til at frastøde 
de røde mider . Den høje 
toksicitet af især timi-
anolie har vist sig mest 
lovende, men mere 
forskning er påkrævet . 
Hollænderne har også 
undersøgt brugen af   
rovmider . Mens disse 

har vist opmuntrende 
resultater i laboratorie-

forsøg, hvor hver rovmide 
spiste en rød blodmide om 

dagen, har der været problemer 
under praktiske forhold . ››› 
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Røde blodmiders livscyklus . 

Kilde: Annual Review of Entomologi 2014 .
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”Rovmiderne er større og tungere end de røde blodmi-
der, så de er ikke så gode til at klatre i bursystemer eller 
komme ind de steder, hvor de røde blodmider gemmer 
sig .” 
Det andet forskningsområde er vacciner, der injiceres i 
hønerne og derefter slår de røde blodmider ihjel, når de 
suger blod fra hønerne . Resultaterne til dato har igen 
været opmuntrende med omkring 70 % dødelighed regi-
streret i forsøg udført af professor Sparagano team . 
”Men det er egentlig ikke godt nok, da det efterlader 30 
% af blodmidepopulationen, som vil formere sig hurtigt 
og være mere modstandsdygtige overfor vaccinen i de 
kommende generationer” siger han . ”Vi har brug for at 
opnå mindst 95 % dødelighed .” 
Arbejdet fortsætter på alle disse områder, men et af   de 
største håb ligger i området for genomforskning . 
Forskere ved Tierärztliche Hochschule Hannover i Tysk-

land har i 2013 med succes kortlagt røde blodmiders 
transcriptomer . 
”Det er et stort skridt fremad” siger professor Spara-
gano . ”Det er klart, at røde blodmider er for små til at 
dissekere i laboratoriet . Men nu kan vi se lige ind i deres 
celler og finde ud af, hvad vi skal målrette nye vacciner 
imod . Det giver håb for fremtiden .”
 
Rød mide - den smertefulde sandhed. 
Forskning har vist, at røde blodmider i gennemsnit infi-
ceret 83 % af æglæggerflokkene i EU, med den værste 
ramte fundet i Holland, Belgien, Spanien, Tyskland og 
Storbritannien . Problemet er mindre udtalt i de skandi-
naviske lande . 
De røde blodmider måler mindre end 0,5 mm, så de er 
svære at se . De er kun aggressive i voksen og nym-
festadierne, ikke som larver, og de æder kun en gang 
hver tredje-fjerde dag . 
Traditionelt æder de om natten, men nogle rapporter 
tyder på, at de nu også optræder i dagslys . De kan over-
leve i mange måneder uden at æde, så de kan sagtens 
overleve fra en flok til den næste . 
Mens hunnerne kun producerer et par æg ad gangen, 
tager det mindre end en uge for disse æg at klække 
og nå modenhed, hvilket betyder reproduktionsraten er 
utrolig hurtig . 
De røde mider lever godt skjult, undtagen når de æder . 
Men udover at irritere hønerne kan de også føre til anæ-
mi, svagere knogler og reducere æglægningen med op 
til 30 % samt give æg med blodpletter på skallen . 
Der er også mistanke om, at de kan sprede patogener 
- både bakterielle og virale . For eksempel er Salmonella 
Gallinarum, Klamydia og E .coli bakterier blevet isoleret 
fra mider og det samme er har Newcastle disease virus . 
Det voksende problem også har en indvirkning på andre 
arter, og både heste, hunde og i stigende grad menne-
sker er blevet angrebet . 

Ovenstående artikel er baseret på et oplæg af professor 
Sparagano ved British Veterinary Poultry Association’s 
forårsmøde i Harrogate, North Yorkshire .
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Den 5. maj blev der holdt nordisk ledermøde i 
Oslo, hvor repræsentanter for de 5 nordiske lande 
mødtes for at orientere om aktuelle og udveksle 
erfaringer om problemstillinger i de enkelte lande. 
Fra Danmark deltog Mie Nielsen Blom og Jørgen 
Nyberg Larsen. 

Norge:
Fra Norge rapporterede de, at forbruget 
af kyllingekød er faldet . Det skyldes til 
dels, at supermarkedskæderne efter 15 

år nu er stoppet med at køre kampagner for kylling og i 
stedet fokuserer på fisk .
Den nye regering har ændret reglerne, så man nu må 
have op til 280 .000 kyllinger pr farm pr år .
Der er bygget for mange slagtekyllingehuse i Norge, og 
nu er der en overkapacitet på 10-15 %, og nogle farme-
re har udvidet, så de nu kan producerer deres kyllinger 
på 5 rotationer i stedet for 7 rotationer .
ESBL er kommet i fokus, og det har givet kyllinger 
meget dårlig omtale i pressen, og det har også påvirket 
forbruget .
Nortura har markedsført kylling uden narasin – og mær-
ket dem sådan .
Transporttid til slagteriet er i gennemsnit 2 timer, og last-
bilerne er klimakontrollerede .
Nortura, der slagter ca . halvdelen af alle slagtekyllinger i 
Norge, bruger gas til bedøvelse, mens de andre slagteri-
er bruger elektricitet .
Slagtekyllingeproducenterne skal nu have 2 årlige besøg 
af en veterinær, fordi produktionsloftet er hævet . Land-
manden betaler . En gang om året tager myndighederne 
en salmonellaprøve .
De skal lave et velfærdsprogram for kalkuner .
I nogle områder bygger de hver fjerde slagtekyllingehus 
med vinduer, og det giver ikke problemer .
Ægproducenterne får en statsstøtte på 10 NOK (8,90 
kr .) for de første 5 .000 høner, det er dog højere i Nord-
norge .
Regeringen garanterer også, at der er samme pris på 
foderet over hele landet .

Island:
I Island har de 200 .000 æglæggere, og 
de vaccineres kun mod Marek . 35 % af 
hønerne er i skrabesystemer, gulv- eller 

etagesystemer, og 65 % er i traditionelle bure .
Der er stabile priser og stigende forbrug, og man bruger 
ikke antibiotika i produktionen .
Udsætterhøner gasses og destrueres .
Der testes for salmonella hver 15 . uge
På slagtekyllingesiden bruger de udelukkende Ross 
308 . Foderforbruget er 1,43 levende vægt og 1,97 
slagtet vægt .
Gennemsnitsalderen ved slagt er 33,7 dage, og så er 
målvægten 2 .200 g og 1 .594 g slagtet vægt .
I 2014 var dødelighed 0,59 % i den første uge og 2,04 
% totalt .
Forbruget ligger på 27 kg pr person, og der importeres 
næsten 2 måneders forbrug .
I Island har de meget få problemer med campylobacter, 
og salmonellapositive flokke destrueres .
En farm fik salmonella med foderet, og farmeren fik 
erstatning fra foderfirmaet .
Priserne har været faldende det sidste år .
Der er told på importeret kød, men det har været den 
samme sats de sidste 12 år, så inflationen har ædt dem 
væk . Importen går til cateringbranchen, mens forbruger-
ne køber islandsk .
Specialkyllinger sælger ikke .
Forbruget af antibiotika er 0 .
De offentlige dyrlæger i Island har nu strejket i over 5 
uger .
I begyndelsen holdt producenterne kyllingerne i stalde-
ne, og belægningen har været op til 48 kg/m2, og det 
giver problemer med dyrevelfærden .
Dyrlægerne ville ikke inspicere kødet og foreslog i 
stedet, at kyllingerne blev gasset . Efter forhandlinger 
med myndighederne fik slagterierne tilladelse til at fryse 
kødet, og nu ligger næsten en måneds produktion på 
fryselager .
Slagterierne havde møde med dyrlægerne den 13 . maj 
og fik forståelse for, at producenterne skal have penge 
til at betale foder og diverse .  Det ser nu også ud til, at 

NOTER FRA NORDISK LEDERMØDE  
I OSLO DEN 5. MAJ 2015
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slagterierne i uge 21 kan få lov til at begynde at sælge 
en vis mængde af de frosne kyllinger, som de har på 
lager, men de skal stadigvæk fryse det, de slagter .  
Det ser nu ud til, at producenter og slagterier har fået en 
vis forståelse hos dyrlægerne, for man kan ikke fra den 
en dag til den næste stoppe slagt og salg af kylling og 
gris, uden at det giver voldsomme problemer med dyre-
velfærden .

Finland:
I Finland har man ikke brugt antibiotika til 
slagtekyllinger siden 2009, men 20 % af 
hønnikerne til forældredyrsproduktionen 

til slagtekyllinger blev behandlet med antibiotika i 2014, 
og 4 % af kalkunflokkene blev behandlet i 2014 .
De har haft problemer med E .coli – Type O78 og noget 
andet - siden november 2013, og 2 flokke er blevet gas-
set i huset, mens andre flokke har haft en dødelighed op 
til 25 % .
De har set problemerne i kyllinger fra både Ross og 
Hubbard, mens Cobb kun har en meget lille markedsan-
del i Finland .

Kyllingerne dør hele tiden og fra dag 1, og det er slagte-
riet, der beslutter, om der skal bruges antibiotika . 60 % 
af flokkene er over lovens grænser med dødelighed .
Trædepudesvidningerne ligger under 10 i gennemsnit af 
alle slagtede flokke i de første 18 uger i 2015, hvor den 
gennemsnitlige slagtealder var 38 dage .
De bruger spagnum som strøelse .
Der er kommet 2 nye – meget små - økologiske slagte-
kyllingeslagterier i Finland, og den produktion forventes 
at blive på 200 tons om året, hvoraf de gerne vil ekspor-
tere noget til Sverige .
Efter, at DanHatch har overtaget HKScans rugerier i 
Finland, undrer finnerne sig over, at de stadig skal købe 
deres daggamle kyllinger fra HKScan .
De har problemer med at komme af med gødningen, og 
højt indhold af P er begrænsningen .
Der er udfordringer med transport af kalkuner, selv om 
de bruger de samme transportkasser som i resten af 
EU .
I Finland stiger forbruget af æg, og de sættes flere og 
flere hønniker ind, så det ender nok med en overproduk-
tion efter sommerferien . ›››
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Økologiske æg sælges næsten ud af bilerne, men de 
udgør kun en meget lille del . Der er mange nye produk-
ter fra Munax og nye bakker fra Munakunta (EggyPlay) .

Nyt dyrevelfærdskompensationsprogram.
I Finland gennemfører de i 2015 et dyrevelfærdskom-
pensationsprogram, hvor producenterne får et tilskud 
til at gennemføre tiltag, der forbedrer dyrevelfærden i 

produktionen . Programmet e finansieret af EU med 42 
% og den finske stat med 58 %, og kompensationen 
udbetales 2 gange om året med 50 % hver gang .
Programmet er frivilligt og for alle aktive landmænd 
uden nogen øvre aldersgrænse . Minimum flokstørrel-
se er 10 .000 slagtekyllinger (70 dyreenheder), 1 .000 
æglæggere (14 dyreenheder) og 2 .000 kalkuner (60 
dyreenheder) .
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Kyllinger på siddepinde i Finland . Kyllinger på slats i Finland .
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Programmet omfatter 6 tiltag:
Foder og management, hvor det handler om at kunne 
dokumentere foderforbruget og kvaliteten af foderet .
Kassationer mm .
For slagtekyllinger handler det om grænser for kassatio-
ner og trædepudescorer
For kalkuner handler det grænser for kassationer
Luftkvalitet for æglæggere, hvor det handler om udmug-
ning 3 gange om ugen og grænser for ammoniak
Berigelser i stalden til slagtekyllinger og kalkuner f .eks . 
reb
Siddepinde eller slats, hvor der i kyllingehusene skal der 
være siddepinde til 10 % af kyllingerne og 15 cm til hver 
eller slats på 10 % af arealet . De fleste kyllingeprodu-

center vil nok gøre det, og det skal være på plads fra 13 . 
maj . 
Adgang til udearealer, hvor det handler om 2 gange om 
ugen målt på årsbasis
Der er forskellige satser for de enkelte tiltag .
For slagtekyllinger kan det løbe op i 59 € (ca . 440 kr .) 
pr dyreenhed eller 8 .342 € (ca . 62 .267 kr .) ved 30 .000 
32-dages kyllinger og 8 rotationer om året .
For kalkuner kan det løbe op i 55 € (ca . 410 kr .) pr 0,03 
dyreenhed eller 18 .810 € (ca . 140 .400 kr .) ved produk-
tion af 12 .000 kalkuner om året .
For æglæggere kan det løbe op i 47 € for 0,014 dyre-
enhed eller 9 .870 € (ca . 73 .670 kr .) ved 15 .000 høner .

Sverige:
Svenska Ägg har ansat Magnus Görans-
son som veterinær på fuld tid . 
I Sverige har de næsten 800 .000 flere 

hønepladser i 2015 i forhold til 2011, og af dem er 14 %, 
eller over 1 mio . økologiske . De har nu også fået et par 
frilandsproducenter, mens antallet af burhøner falder .
Produktionen faldt i 2014 med 5,9 %, fordi nogle af 
hønepladserne ikke blev brugt, men produktionen for-
ventes at stige betydeligt i 2015 .
De har et lager af Paracox 8, og for at strække det vil de 
nu kun bruge halv dosis .
Svensk Fågel fortalte, at har haft gode trædepudescorer 
det sidste år .
Der har været 2 slagtekyllingeflokke og 1 forældredyrs-
flok var salmonellapositive i 2014 .
I Sverige er der også problemer med flokke, hvor kyllin-
gerne dør, men kun få flokke behandles med antibiotika .
Man arbejder med at indføre siddepinde til forældredyr, 
men det giver problemer .
Salget af fjerkrækød steg med 13 % i 2014, og salget 
af fersk fjerkrækød steg med 11 %, og der er stadig en 
import af lavprisprodukter .
Forbruget af fjerkrækød steg med 4,5 % til 21,2 kg pr 
person, mens forbruget af rødt kød ligger på 62,5 kg pr 
person .
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Slats i et kyllingehus i Finland .
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Ny vaccine mod fjerkræsygdomme fra 
USDA.
En vaccine, der beskytter kyllinger mod to smitsomme 
fjerkræsygdomme, er udviklet af videnskabsmænd fra 
USDA .
Mikrobiolog Qingzhong Yu og hans kolleger fra Agricul-
tural Research Service's Southeast Poultry Research 
Laboratory (SEPRL) i Athens, Georgia, har skabt en 
vaccine, der er effektiv mod smitsom laryngotracheitis 
(ILT) og Newcastle disease (ND) . ILT og ND er to af de 
økonomisk vigtigste smitsomme sygdomme i fjerkræ . 
De forårsager sygdom og død i hobby- og kommercielle 
fjerkræflokke samt i nogle vilde fugle i hele verden .
Ved anvendelse af revers genetisk teknologi var Yu i 
stand til at generere nye dobbelte vacciner ved at ind-
sætte et gen fra den infektiøs laryngotracheitis virus 
(ILTV) i Newcastle disease-virus (NDV) LaSota-vacci-
nestammen, som har været brugt i mere end 50 år til at 
beskytte fjerkræ mod ND .
Vaccinen blev testet på mere end 100 daggamle kyllin-
ger og 120 3 dage gamle kommercielle slagtekyllinger . 
Alle vaccinerede fugle var beskyttet mod både ILTV og 
NDV . De viste lidt eller ingen kliniske tegn og intet fald i 
tilvæksten . Vaccinen var stabil og sikker i kyllinger i alle 
aldre .
Ifølge Yu er de nye vacciner sikrere end de nuværende 
levende svækkede vacciner mod ILT . De kan sikkert og 
effektivt givet ved aerosol eller i drikkevandet til store 
kylling populationer til en lav pris .
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Bankerne vil gerne låne penge til fjerkræ-
sektoren i Storbritannien.
Trods fortsatte udsving i markedet og en forudsagt ned-
gang i indkomsterne for 2014-15 bliver fjerkræsektoren 
betragtet meget positivt af banksektoren
I en tale ved en South West Chicken Association konfe-
rence nær Bristol roste Andrew Naylor, leder af Lloyds 
Bank Agriculture, sektorens "progressive og innovative 
tilgang" .

Mens problemerne i mejerisektoren har skabt mange 
overskrifter i regnskabsåret 2014-15, viser en prognose 
fra Department for Environment, Food & Rural Affairs 
(Defra), at indkomsterne på specialiserede fjerkræbe-
drifter vil falde næsten det samme – 12 % i faste priser 
sammenlignet med 13 % i mejerisektoren .
 "På trods af dette, har fjerkræindustrien ikke stået stille" 
sagde han . "Vi har set fortsatte investeringer i produkti-
onskapacitet, og ibrugtagningen af nye teknologier har 
været bemærkelsesværdig, især i biomasseopvarmning, 
solcelleteknologi, anaerob nedbrydning og genbrug af 
affald .
"Alt dette betyder en levende og fremsynet branche, 
som vi i banksektoren ønsker at støtte . Der er ingen tvivl 
om, at fremtiden er lys for fjerkræ ."
I sin tale om den bredere samfundsøkonomi sagde han, 
at opsvinget var godt etableret over hele Storbritannien, 
selv om der fortsat er risici i forbindelse med usikker-
heden i eurozonen og stramninger, der gennemføres i 
forskellige lande .
"Væksten i Storbritanniens BNP ventes i år at være 
på niveau med sidste års 2,6 % . I betragtning af den 
svage inflation og den geopolitiske usikkerhed, vil Bank 
of England ikke have travlt med at hæve renten . Men 
hvis disse risici aftager, kan deres retorik hurtigt ændre 
sig . Det er derfor, det er vigtigt at have en solid forret-
ningsplan og den rette balance mellem langfristede lån, 
kortfristede lån, leje, køb og kassekredit, så de passer til 
dine ambitioner ."
Naylor advarede også fjerkræproducenter mod risikoen 
fra svindlere . "De er meget sofistikerede, og de forstår 
sig på landbrug" sagde han .
"De vil henvende sig til dig, når du har mest travlt og dit 
forsvar er nede ."
Producenterne bør passe på svindlere, der henvender 
sig på telefon og foregiver at være din bank og beder om 
adgangskoder og PIN-koder .
"Hvis du tror, at din bank beder dig om dem, så taler du 
er ikke med din bank ."
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Fugleinfluenza har påvirket hollandske 
fjerkræslagteri økonomisk.
De seneste udbrud af fugleinfluenza (AI) i Holland har 
ramt det hollandske fjerkræslagteri Storteboom hårdt . 
Udbruddene forstyrrede forretningen på en række 
måder, siger Stortebooms britiske moderselskab, 2 
Sisters Food Group, i sin seneste kvartalsrapport .
Den kombinerede effekt af disse faktorer betød, at for-
tjeneste i proteindivisionen i de tre måneder indtil udgan-
gen af januar til 6,2 mio . £ (ca . 64,1 mio . kr .) mod 8,5 
mio . £ (ca . 87,8 mio . kr .) året før .
"I en begrænset periode manglede virksomheden kyllin-
ger i Holland, hvilket påvirkede både salg og effektivitet i 
virksomheden . Udbruddene har også resulteret i lukning 
af en række oversøiske markeder for vores biprodukter . 
Det påvirkede priserne på disse produkter samt øgede 
behovet for at nedskrive på lageret" heder det i kvartals-
rapporten .
Selskabet forventer, at koncernens resultat i indeværen-
de kvartal fortsat vil være negativt påvirket af effekten 
af AI, fordi internationale markeder fortsat er lukket for 
deres produkter .
Ranjit Singh, adm . direktør i  2 Sisters Food Group, taler 
også om de hårde forretningsbetingelser i Storbritan-
nien . Det skyldes til dels det, han kalder flere negative 
holdninger fra forbrugerne omkring Food Standards 
Agency offentliggørelse af tal for campylobacter i detail-
handelen . Tallene er meget opreklameret i de britiske 
medier . 2 Sisters Food Group tager skridt til at levere 
effektiviseringer og forbedringer på tværs af organisati-
onen .
Selskabet har for nylig annonceret lukningen af en kyllin-
geslagteri og forarbejdninganlæg ved Llangefni i Wales 
med tabet af omkring 300 arbejdspladser .
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Papua Ny Guinea forbyder import af 
australsk fjerkræ.
Papua Ny Guinea har indført et forbud mod al import af 
australsk fjerkrækød, der ikke er varmebehandlet, med 
henvisning til, at kødet kan udgøre en sundhedsrisiko for 
forbrugerne .
Den australske eksport af fjerkrækød til Papua Ny Gui-
nea havde i 2013-14 en værdi af 20,5 mio . $ (ca . 134,5 
mio . kr .), og det gør det dermed til det mest værdifulde 
marked for australske kyllingeprodukter, sagde Austra-
lian Department of Agriculture . Australien eksporterer 
kun en lille andel (4 %) af produktionen på grund af høj 
lokal efterspørgsel efter fjerkræprodukter, der er den 
kødart, som de australske forbruger efterspørger mest .
Den australske fjerkræbranche har reageret i chok over 
forbuddet og har opfordret til en øjeblikkelig genoptagel-
se af handelen . Andreas Dubs, adm . direktør for Austra-
lian Chicken Meat Federation, sagde, at forbuddet direk-
te vil påvirke de australske slagterier og eksportører . "Så 
snart du forbyder noget, skaber det et reelt problem for 
dem, der planlægger at eksportere og dem, der har con-
tainere undervejs" sagde han .
Australian Chicken Meat Federation har afvist beskyld-
ninger om, at australsk fjerkrækød udgør en sundheds-
risiko for forbrugerne, men bekymringerne går på, at 
importen indeholder Campylobacter . 
"Det er et velkendt faktum, at alle kyllinger potentielt har 
Campylobacter, fordi det er en naturlig organisme, der 
er i tarmene på kyllinger, og så det kan ende op på kyl-
lingekødet" sagde Dubs . "Det er helt sikkert ikke kendt 
som en grund til ikke at acceptere kyllingekød i den 
internationale handel" .
I en erklæring siger Australian Department of Agricul-
ture, at har høj prioritet for den australske regering at 
opretholde adgangen til markedet i Papua Ny Guinea, 
og de vil arbejde med myndighederne i Papua Ny Gui-
nea om "at give de forsikringer, de har brug for at gen-
optage handelen så hurtigt som muligt ."
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Britiske landmænd har medvirket til at lave et 
gennembrud i kampen for at vende tilbagegangen 
i bestanden af en af   Storbritanniens mest truede 
markfugle. Ifølge Game and Wildlife Conservancy 
Trust (GWCT) er antallet af grå agerhøns steget 
med 18 % i løbet af de seneste 12 måneder. Antal-
let af grå agerhøns steg med 4,730 fugle til i alt 
33.250 ifølge den seneste årlige Partridge Count 
Scheme (PCS).

Af Philip Case, Farmers Weekly

Mere end 1 .000 landmænd og skytter har kastet deres 
energi ind i at redde denne ikoniske art . To gange om 
året - forår og efterår – tæller de agerhønsene på deres 
marker for at se, hvordan tallene udvikler sig .
Roger Draycott, seniorforsker ved GWCT, sagde: ”For 
første gang i flere år havde vi fremragende sommervejr 
under klækningen af agerhønsekyllingerne . Hvor land-

mændene og skytterne havde indført 
gode managementforanstaltninger, 
var vi vidne til en fantastisk vending i 
antallet i de fleste regioner i Storbri-
tannien, hvilket blev afspejlet efter-
årets optællinger i 2014 PCS .”

Den vilde bestand af grå agerhøns er faldet massivt med 
mere end 86 % fra 1967 til 2000 på grund af ændringer 
i arealanvendelsen og den indirekte effekt af pesticider .
Pesticiderne slår de insekter ihjel, som de unge kyllinger 
er afhængige af for at trives, og de har brug for mindst 
2 .000 insekter om dagen for at overleve .
GWCT, som har overvåget bestanden af grå agerhøns 
gennem PCS siden 1933, siger dog, at tællingerne sid-
ste år viste en imponerende stigning i bestanden .
Effekten af   ordninger for miljøvenligt landbrug havde en 
positiv effekt på antallet af grå agerhøns på bedriftsni-
veau, siger GWCT .
”Grå agerhøns kan vende tilbage virkelig hurtigt, når de 

Britiske landmænd hjælper den truede 
grå agerhøne med at vende tilbage
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får de rette betingelser, især fordi de lægger flere æg 
end nogen anden fugl i dette land – helt op til 18 æg i 
en rede” siger Draycott og fortsætter:
”Men når antallet af fugle er lavt, de har brug for mål-
rettet management, såsom gode levesteder året rundt, 
bl .a . til redebygning, yngel opdræt og vinterdækning . De 
har også gavn af supplerende fodring over vinteren samt 
beskyttelse mod rovdyr i yngletiden .”
Der var en markant regional variation i antallet af grå 
agerhøns over hele landet sidste efterår . Men meget 
opmuntrende registrerede alle regioner i optællingen en 
stigning i bestanden i 2013-14 .
På Rotherfield Park Estate i East Tisted i Hampshire tal-
te forskerne 100 vilde agerhøns på deres marker sidste 
efterår . For ti år siden, de havde ingen .

Den grå agerhøne findes overvejende 
på lavtliggende dyrkede områder i 
Storbritannien . Deres antal ses som 
en af de vigtigste indikatorer miljøets 
sundhed på landet .
Grahame Madge, en talsmand for 

Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), siger: 
”Den grå agerhøne er en af de arter i   Storbritannien, 
hvor bestanden er faldet hurtigst, så nyheden om, at 
fuglen syntes at have haft en god ynglesæson i 2014 
er yderst velkommen for alle de landmænd og miljøfor-
kæmpere, som forsøger at vende udviklingen for denne 
art . Sidste år fulgte to dårlige år, men med den rette 
kombination af god arealforvaltning og gunstigt vejr er 
denne art i stand til at stoppe en tilsyneladende uundgå-
elig tilbagegang .”
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Ruslands produktion af fjerkrækød og æg stiger.
Rusland producerede 1,33 mio . tons fjerkrækød i leven-
de vægt i første kvartal af 2015, hvilket er 11,4 % eller 
151 .200 tons mere end i samme periode i 2014 .
Ægproduktionen udgjorde 8,27 mia . æg, hvilket er 2,2 
% eller 228,1 mio . æg mere end i første kvartal af 2014, 
ifølge en ny rapport fra det russiske landbrugsministeri-
um .
Rapporten tilføjer, at den største stigning i fjerkrækød-
produktionen er sket i Belgorod og Bryansk Oblast og 
Mari El republikken . Og den største stigning i ægpro-
duktionen er sket i Yaroslavl og Belgorod oblaster samt i 
Tatarstan republikken .

Tidligere udsendte Russian Union of Poultry Producers 
Fjerkræ en prognose, der siger, at landet i 2015 vil være 
i stand til at øge fjerkræproduktion med 317 .400 tons 
eller 8 % i forhold til 2014 . Det er bemærkelsesværdigt, 
at en stor del af væksten i år kan komme fra kalkunpro-
duktion, som støttes af et stigende antal investerings-
projekter .
"Generelt ser russerne en positiv udvikling i form af 
stigende mængder af fjerkræproduktion i landbrugets 
organisationer" udtalte Vladimir Labinov, leder af husdyr 
og avlsafdelingen i det russiske landbrugsministerium, .
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