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For at åbne nye markeder bør 
ægproducenter og -forarbejd-
ningsvirksomheder gøre mere for 
ægs naturlige og berigede sund-
hedsmæssige egenskaber.

Af Olivia Cooper, britisk freelance journalist og PR konsulent 

Med den stigende fokus på sundhed 
og den slanke linje er mulighederne 
for at øge ægsalget gennem bedre 
markedsføring betydelig, sagde Steve 
Pritchard, leder af fjerkræafdelingen 
hos Premier Nutrition .

”England er nu verdens femte mest overvægtige land, 
og som nation bliver vi federe . Det øger risikoen for 
mange sygdomme, som er en stor byrde for den enkelte 
og for sundhedsvæsenet: Fedme koster National health 
Service (NHS) omkring 5 mia . £ (ca . 52 mia . kr .) om 
året .”
På West Country Layers Association’s (WCLA) konfe-
rence nær Exeter sagde Pritchard, at når man forsøger 
at sælge en fødevare som ”sund”, så synes mange 
kunder, det er kedeligt, så i stedet bør man fokusere på 
smag .
”Det handler om at snige sundheden ind” foreslog han . 
”I stedet for at fortælle folk, at de skal spise sundt, må 
vi sælger på smag . Salg er ikke et fyord; vi har fået et 

godt produkt og en god historie, og vi skal sælge disse 
fordele til forbrugeren .”
Undersøgelser har vist, at 61 % af dem, der spiser æg 
til morgenmad i stedet for kornbaserede produkter, tabte 
sig, og diæter med et højt proteinindhold har vist sig at 
forbedre vægttabet og øge mæthedsfornemmelsen efter 
spisning samt at stabilisere blodsukkeret .
Typisk laver folk de samme 10 retter i rotation, så hvis 
man kan få æg på menuen, vil det generere et mersalg, 
tilføjede han .
”Æg leverer protein af høj kvalitet, vitaminer, mineraler, 
antioxidanter og essentielle fedtsyrer,” sagde Pritchard . 
Men det er også muligt at berige æg for at gøre dem 
endnu bedre, ved at tilsætte specifi kke ingredienser til 
foderet .
”Vi kan gøre æggeblommen mere gul, tilsætte caro-
tenoider at beskytte mod makula degeneration (øjenfor-
kalkning) eller øge indholdet af vitamin E og selen for at 
reducere risikoen for kræft . Der er masser af muligheder 
derude .”

Berigede æg
Rebecca Tonks, en uafhængig produ-
cent fra St Ewe, som pakker æg fra 
50 .000 høner i hele West Country, har 
for nylig udviklet en linje af berigede 
økologiske æg med højere indhold af 
selen, kaldet Boost Roost .

HVORDAN ÆGPRODUCENTER KAN TILTRÆKKE 
NYE MARKEDER
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”Alle siger, at et æg bare er et æg, men det er det 
absolut ikke” siger hun . ”Da vi kiggede efter forskellige 
måder at markedsføre æg på, faldt vi over berigelse med 
selen, og det har været rigtig sjovt at udvikle det .”
De sundhedsmæssige fordele af selen er betydelige, 
herunder at det styrker immunsystemet, beskytter celler 
mod oxidativ skade, og hjælpe på mændsfertilitet, siger 
Tonks .
Men i hele EU og i Storbritannien er den gennemsnitlige 
persons daglige indtag betydeligt under de anbefalede 
niveauer, så der er store muligheder for at berige æg for 
at forbedre folkesundheden .
”Ved at æde foder, der er tilsat organisk selen, har fug-
lenes immunforsvar gavn af det - og æggene holder sig 
friskere i længere tid” tilføjede hun . ”Og det er ikke dyrt: 
Det er afgørende at have et sundt produkt, som ikke er 
latterligt dyrt .”

Muligheder ved forarbejdning
Sarah Gibbins, divisionsdirektør adm . 
direktør hos Noble Egg Innovations, 
sagde, at æg kan anvendes i en bred 
vifte af fødevarer og non-food pro-
dukter .
”I Storbritannien bliver 3 .000 tons 

ægprodukter forarbejdet hver uge, men vi er bekymren-
de, for vi har set, 40 % af det britiske marked går til EU 
i løbet af de seneste syv år . Vi har meget få æg i øjeblik-
ket, og vi har brug for mere produktion, især hvis vi vil 
holde importen ud og opbygge 
en eksport .”

Fødevaretendenser har det med at følge dem i USA, 
hvor ægproduktvirksomhederne er yderst fokuseret på 
ændringer i forbrugernes efterspørgsel, ikke kun kun-
dernes efterspørgsel, sagde Gibbins .
”Derovre bare stiger og stiger forbruget af æg . Du er 
nødt til at forstå, hvordan forbrugeren tænker, hvis du vil 
ændre deres vaner, så vi er nødt til at kommunikere med 
dem på en anden måde .”
Nye ideer, der har solgt godt i USA er bl .a . omeletter 
serveres i fastfood og æggehvidesandwich .
”Ca . 92 % af forbrugerne anser æg som værende en del 
af en sund kost” sagde hun . Men der er andre potentielt 
lukrative markeder for olier, lipider og proteiner, der kan 
udvindes af æg . Disse anvendes i den farmaceutiske 
og bioteknologiske industri, samt i medicin, brands-

årscremer og skønhedsprodukter . Vi har brug for 
teknologi og forskning til at udvikle disse 

produkter” sagde Gibbins . ”Og vi skal 
huske, at hvad forbrugeren ønskede 
i går, er ikke det samme som i dag, 

og det vil bestemt ikke være den 
samme i morgen .”

Artiklen er først publiceret i 
Farmers Weekly den 10 . april 

2015 .
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Over 200 delegerede fra 30 
lande deltog i International Egg 
Commission’s (IEC) årlige Busi-
ness Conference, som i år blev 

holdt i Lissabon i Portugal fra 12. til 14. april. 

Åbning af konferencen.
Selve konferencen 
blev åbnet af den por-
tugisiske landbrugs-
minister Assuncao 
Christas, der blev 
budt velkommen af 

Cesar de Anda, formand for IEC, der komplimenterede 
hende for at være kvinde, landbrugsminister og mor til 4 
børn .
Assuncao Christas sagde, at æg er en vigtig ingrediens 
i mad i Portugal, især i desserter men også i for- og 
hovedretter . I Portugal nåede ægproduktionen op på 
125 mio . kg i 2013, og i 2014 havde de en selvforsy-
ningsgrad på 106 % . 
Landbrugssektoren i Portugal voksede også i kriseåre-
ne .

Forbrugerfokus.
Antonio Serrano fra Portugal for-
talte, at udfordringerne for verdens-
samfundet er stigende og aldrende 
befolkning, urbanisering, energi og 
klimaændringer samt globalisering, for 
indtil 2050 vil befolkningen stige 32 % 

og forbruget af kød med 91 % . 

Susan Hallam fra det britiske fi rma 
Digital Marketing Leadership fortal-
te, at de fl este læser mail på mobile 
enheder, og hun spurgte, om vores 
hjemmesider er sat op, så de kan 
læses på mobile enheder . Hvis de ikke 

var det inden 21 . april, ville de blive fjernet fra toppen i 
Google-søgninger .
Hun fortalte også, at en af de nye tendenser går mod 

marketing automatisering, hvor man kan sende annon-
cer til personer, der har besøgt en bestemt side på en 
hjemmeside . En anden ny tendens er, hvad hun kaldte, 
augmented reality, hvor man kan få tilbud på sin smartp-
hone, mens man går i butikken .

Joy Mench fra University of Califor-
nia – Davis fortalte om resultaterne fra 
det 3-årige nu afsluttede forsknings-
projekt: ‘Sustainability of hen housing 
systems’, der er en del af Coalition for 
a Sustainable Egg Supply . 

I 2008 blev man i Nordamerika klar over, at man mang-
lede undersøgelser i kommerciel skala af alternative 
ægproduktionssystemer, så en lang række interessenter 
fra primærproducenter, brancheorganisationer, fødeva-
reproducenter, restaurantkæder, universiteter og forbru-
gergrupper gik sammen om et forskningsprojekt, hvor de 
investerede 6,6 mio . $ (ca . 45 mio . kr .) i forskning, der 
skulle fi nde fakta om 3 forskellige produktionsmetoder . 
De så på traditionelle bure, berigede kolonibure og eta-
gesystemer, og skulle fi nde fordele og ulemper ved de 
forskellige produktionssystemer .
Der deltog forskere fra Michigan State University, Uni-
versity of California, Davis, Iowa State University og 
USDA Agricultural Research Service i projektet, som 
blev udført på en kommerciel ægfarm i Midtvesten, hvor 
der blev bygget en stald med berigede bure og et skra-
beægsanlæg i etager ved siden af den bestående stald 
med traditionelle bure . Forsøget løb over to rotationer .
I stalden med de traditionelle bure var der henholdsvis 
193 .424 og 198 .816 høner i 6 dyrs-bure med 516 cm2 
pr høne . 
Skrabeægsstalden havde henholdsvis 49 .842 og 
49 .677 høner opdelt i fl okke på 852 høner i 1 . rotation 
og 1 .704 høner i 2 . rotation med henholdsvis 1 .171 og 
1 .166 cm2 pr høne .
I stalden med de berigede bure var der henholdsvis 
46 .795 og 46 .729 høner i 60 dyrs kolonibure med 754 
cm2 pr høne . 

 ›››
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Miljø:
Der var god temperatur i alle 3 systemer .
Der var 8-10 gange så meget støv i etagesystemet – 
også højere udledning, og luften i tagesystemet havde 
også et højere indhold af NH3, men det kom sjældent 
over 25 ppm .
Foderforbruget var lidt højere i etagesystemet .
Sundhed:
Dødeligheden var ca . dobbelt så høj i etagesystemet 
sammenlignet med de 2 bursystemer . 
Det var problemer med fjerpilning, kannibalisme og 
siden-fast i etagesystemet .
Hønniker havde problemer med brystbenet, når de kom 
fra etagesystemer .
Der bar bedre knoglestyrke i etagesystemer .

Arbejdsmiljø .
Medarbejderne var kun udsat for lidt NH3, men i etage-
systemet var de meget udsat for støv og endotoxiner, 
men det hjalp, når de bar masker . 
Det var svært at samle gulvæg under etagesystemerne
Økonomi:
Der blev lagt færre æg i etagesystemet .
Produktionsomkostningerne var forskellige og lå på hen-
holdsvis for et dusin æg:
 – 0,612 $ (ca . 4,05 kr .) i konventionelle bure
 – 0,636 $ (ca . 4,21 kr .) i berigede kolonibure
 – 0,751 $ (ca . 4,97 kr .) i etagesystemet

Der var 13 % højere kapitalomkostninger i berigede bure 
og 36 % højere kapitalomkostninger i etagesystemer .
Større huse, som i huset med konventionelle bure, kun-
ne have reduceret disse forskelle . ›››

Marketing Workshop.
Inden den offi cielle åbning var der møde i Marketing Workshop, hvor Mitch Kanter fortalte om International 
Egg Nutrition Consortium (IENC) og de fremtidige tiltag, der var aftalt på telekonferencer med deltagere fra 
5 verdensdele, hvor der også var bred eninghed om, at IENC ikke kun skal være en amerikansk/nordameri-
kansk organisering .
På IENC’s hjemmeside - www .internationaleggnutritionconsortium .com – er der ca . 75 artikler, men for få 
lande bidrager med artikler og indlægsholdere .
Mitch Kanter fortalte også, at de amerikanske myndigheder i de nye Dietary Guidelines, som nok bliver 
offentliggjort ultimo 2015 eller primo 2016, vil fjerne grænsen på 300 mg kolesterol om dagen .

Kevin Burkum fra American Egg Board fortalte, at 
forbruget i USA er steget for fjerde år i træk, så for-
bruget nu ligger 263,5 æg pr indbygger . Stigningen er 
især sket indenfor ægprodukter foodservice og quick 
service restauranter . Amerikanerne er også ved at 
ændre deres morgenmadsvaner, for bruget af brød og 

morgenmadsprodukter går tilbage, mens forbruget af proteiner stiger . Man begynder også at differentiere 
protein, og æg er høj kvalitetsprotein .
Cholin er kommet højt op på dagsordenen i USA . Cesar de Anda fortalte, at efter udbruddene af fugleinfl u-
enza i Mexico i 2012 holdt mange folk – især de højere sociale klasser – op med at købe æg, fordi de tabte 
tillid til branchen . Nu er tilliden ved at vende tilbage, og man forventer at kunne øge forbruget med 10 % især 
indenfor ægprodukter . Willi Kallhammer fortalte, at 5 % af alle æg i Østrig sælges som kogte og farvede 
æg, hvor hovedsæsonen er op til Påske .
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Fødevaresikkerhed:
Ingen forskel på ægkvaliteten .
89-100 % af æggene have salmonella, men ikke ente-
ritidis, og æg fra etagesystemet have fl ere coliforme 
bakterier på skallen
Der kan læses mere på forsøget og resultaterne på: 
http://www2 .sustainableeggcoalition .org/research

Den hollandske veterinærdirektør 
Christianne Bruschke fortalte om, 
hvordan myndigheder og branche hav-
de arbejdet sammen om at bekæmpe 
udbruddene af fugleinfl uenza i landet .
Eksporten af landbrugsprodukter fra 

Holland udgjorde i 2014 80,7 mia . € (ca . 602 mia . kr .)
Ved bekæmpelse af smitsomme sygdomme arbejder 
man i Holland efter OIE standarder, og der er EU-regler, 
som suppleres af nationale regler, der ofte går videre 
end EU-reglerne .
I Holland kan landbrugsministeren indføre ’Stand-still’, 
der ’fryser’ situationen i hele landet for at købe sig tid og 
få systemerne op i gear . Det gælder for alle dyr, foder 
mm . og kan maksimalt vare i 72 timer . Derefter kan man 
evt . indføre en regionalisering, så der ikke må fl yttes dyr, 
foder mm mellem regionerne . I Holland har de områder 
med op til 300 farme i en 10 km zone .
Lavpatogen fugleinfl uenza (LPAI):
I Holland har de nok haft 20 tilfælde i de sidste 6 år . I de 
foregående 6 år havde de kun 1 tilfælde .
Der oprettes en 1 km zone, dyrene slås ned, og der des-
infi ceres på dag 1 .
Højpatogen fugleinfl uenza (HPAI):
Stand-still i hele landet, og alle dyr skal holdes inde .
På den infi cerede farm slås dyrene ned på dag 1, og der 
oprettes zoner . Normalt slås alle dyr ned i en 1 km zone .
Efter stand-still laver man normalt en regionalisering .
I 2014 lavede man regionaliseringen, så de mest fjer-
krætætte område ikke kom med .
Nu bruger de meget tid på at overbevise handelspartere 
om, at deres produkter er sikre .
Christianne Bruschke understregede, at det er vigtigt, at 
man har planer, der virker, og som folk kender, så derfor 

er det nødvendigt at træne alle led i kæden i ’fredstid’ .

Eric Hubers, ægproducent og for-
mand for den hollandske brancheorga-
nisation Ovoned havde et indlæg om, 
hvordan man bedst overvåger for og 
kontrollerer højpatogen fugleinfruenza 
(HPAI) . 

Han fortalte, at 20 % af ægproduktionen er frilands eller 
økologisk, og mange af tilfældene med LPAI her ramt 
udendørs fl okke .
Udbruddene i 2014 var alle i indendørs fl okke, men i 
områder med mange trækfugle om vinteren .
Eric Hubers slog fast, at fokus skal være på biosikker-
hed, og gnavere er en stor risiko .
Efter det første afbrud skulle alle fl okke holdes inden-
dørs .
Eric Hubers mente, at den 12 ugers periode, som fri-
landsfl okkene i henhold til handelsnormerne kan holdes 
inden uden at miste status, er for kort, for høner har 
ingen gavn af at være udendørs om vinteren, så veran-
daer må være nok .
Christianne Bruschke svarede, at der ikke er nogen 
veterinær grund til at holde dyrene inde om vinteren, for 
hvornår kan de så komme ud igen?
I 2003 var det en LPAI, der blev til en HPAI .
De daggamle kyllinger er ingen risiko med HPAI, for så 
dør fosteret .
I Holland er det kun dyrenes værdi, som erstattes .

Alla Ouvarova og Anna 
Richey, fra det britiske fi rma 
Two Chicks fortalte om, hvor-
dan de har skabt et fi rma, der 
sælger æggehvider i halv liters 
karkoner . 

Nu har de også lanceret fl ydende hele æg, og snart 
kommer omeletmix .
De har også fået produceret chips fra æggehvider, og de 
har et højt indhold af protein og et lavt indhold af fedt .
De sluttede med at fortælle, at 43 % af forbrugerne er 
interesserede i produkter med højere indhold af protein .
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Produktions Workshop
Greg Hilton fra USA fortalte, at 
Prop 2 (forbuddet mod konventio-
nelle bure i Californien) trådte i kraft 
1 . januar 2015 . En række stater 
anlagde retssager imod Prop 2, 
men det blev forkastet af domme-

ren, men sagen er nu anket .
I 2014 importerede Californien ca . 60 % af deres æg, 
hovedsageligt fra Midtvesten .
I dag skal alle æg, som sælges i Californien, leve op til 
kravene i Prop 2 .
Priserne på æg steg, og efterspørgslen faldt i en 
periode, men i dag har udbud og efterspørgslen fået 
priserne ned igen .

Holland: 
Priserne på æg er på et lavere niveau end sidste år .
De forventer nok en lidt lavere produktion i år, og der 
er pres på priserne .

Storbritannien:
Brystbensskader er på dagsordenen, og måske er 
forklaringen, at hønerne er højtydende og skal æde så 
lidt foder som mulig . De britiske myndigheder vil med 
palpering (beføling af dyrene) opbygge en database 
over fl okkes status .

Sydafrika:
Der er en vis overproduktion, men priserne på foder er 
faldende .

Canada:
Der er god produktion og gode priser i Canada .
Der har været et udbrud af fugleinfl uenza i British 
Columbia og nu igen i Ontario .

Mexico:
Mexico er ikke kommet over problemerne med fugle-
infl uenza, som nu har hærget i mere end 2 år . 
Produktivitet er lav, delvis fordi hønerne skal vaccine-
res i æglægningen, og vaccinationen virker ikke or-
denligt lige nu, men der er ingen udbrud af nye typer .
Fugleinfl uenza er et verdensomspændende problem . 
Æglæggerne er mere ramt end slagtekyllinger og 
kalkuner, og der er brug for en fælles strategi, i hvert 
fald i Nordamerika .
Konkurrencemyndighederne ser på ægbranchen lige 
nu, fordi der var nogle voldsomme prisstigninger på 
æg, da landet blev ramt af fugleinfl uenza .

Frankrig:
Der er mange velfærdsudfordringer, herunder 
næbtrimning og afl ivning af daggamle hanekyllinger .
Den franske ægbranche prøver at inddrage NGO’er i 
diskussionerne .

USA:
2014 var et meget godt år for ægbranchen i USA 
med stigende produktion og forbrug, og McDonalds 
har taget All Day Breakfast på menukortet . .
I september kom det første udbrud af fugleinfl uenza 
i Nordvest, men i starten af 2015 har der været en 
række udbrud i Midtvesten (nok 25 udbrud fra decem-
ber 2014 til april 2015), hvor trækfugle på vej mod 
nord kunne være smittespredere .
Hver stat har deres egen protokol i tilfælde af udbrud, 
og overalt øger man biosikkerheden .
Nogle foodservice virksomheder siger, at de vil gå til 
alternative æg i både fl ydende ægprodukter og ska-
læg, og nogle Quick Service Restauranter har skiftet 
til alternative æg . McDonalds har ikke meldt noget ud 
endnu .
Økologi, skrab og friland stiger og har nu tilsammen 
en markedsandel på 6 % .
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Sarah Gibbins fra Noble Foods 
fortalte, hvordan globaliseringen har 
påvirket ægproduktindustrien .
I dag fl yttes ægprodukter rundt over 
hele verden, og det har betydet, at 
importen af ægprodukter til Storbritan-

nien steg med 40 % fra 2006 til 2013 .
USA er den klart største producent af ægprodukter med 
47,5 % af verdensproduktionen, mens Kina kun har 
4,7% . 
Tyrkiet har næsten fi rdoblet deres eksport af ægproduk-
ter i løbet af ganske få år . 
Holland er den største eksportør af fl ydende ægproduk-
ter, mens Tyskland er den største importør .
USA er den største eksportør af æggepulver, mens 
Tyskland er den største importør .
Omkostningerne til produktion af æggepulver er langt 
højere i EU end i Ukraine, Argentina og USA, især på 
grund af arbejdsløn . Sarah Gibbins fortalte, at salget til 
foodservice vokser hurtigt, og hun sluttede af med at 
sige, at ægproduktindustrien nok også skulle tigge på 
nye markeder, for den nyeste forskning viste, at ekstrakt 
fra æg kan hjælpe i humanmedicinen, bl .a . til behandling 
af psykisk syge og til sårbehandling .

Ben Dallert, fra bestyrelsen i IEC, 
fortalte, at IEC vil organisere regiona-
le konference rundt om i verden, og 
den første blev holdt med stor suc-
ces i marts i Bangkok . IEC åbner to 
kontorer i Sydøstasien, et i Bangkok 

og et i Beijing, men fl ere vil følge .
IEC vil også i samarbejde med andre internationale 
organisationer arbejde på at mindske begrænsningerne i 
handelen pga . AI, fordi det især er problematisk for han-
delen med avlsmateriale, og det kan have indfl ydelse på 
forsyningssikkerheden .

Mark Williams havde et indlæg om, 
hvordan han, med britiske briller, så på 
fremtiden for næbtrimning I Europa .
Han opfordrede kraftigt til, at man 
tænke over sit sprogbrug, for selv om 
ordene ’afnæbning’ og ’næbtrimning’ 

er synonyme for folk i ægbranchen, så opfattes de 
meget forskelligt af forbrugerne .
Mark Williams skelnede også kraftigt mellem om 
næbtrimningen forgik med en varm plade eller med 
infrarødt lys .

Economics Workshop.
Hans-Wilhelm Windhorst fortalte om udviklingen I indhusningssystemer .
Indtil 2000 blev udviklingen drevet af økonomi, men fra årtusindskiftet kom dyrevelfærdshen-
syn med .
Han sagde, at mange undersøgelser i systemer med udearealer viste, at ved fl okke på op til 
3 .000 høner, så går ca . 50 % ud, og ved fl okke på over 10 .000 høner, så går kun 13 % ud .
I frilandssystemer tæller farmeren kun de døde høner, han fi nder, ikke dem, der tages af rov-

dyr, sø dødeligheden bliver ofte rapporteret for lavt .
Hans-Wilhelm Windhorst sluttede af med at konstatere, at først når der er mad nok, bliver dyrevelfærd et punkt 
på dagsordenen, og i dag er 90 % af verdens høner er range-free (bur eller skrab) .
Canadierne har taget patent på at sortere rugeæg i hane- og hønekyllinger inden de sættes i rugemaskinen – 
succesraten skulle være 99 % - og de vil fortælle mere om det på konferencen i Berlin i september . De bruger 
lys til at sortere efter . Hvis det er muligt, kan rugeæggene med hanekyllinger bruges i ægproduktindustrien .
I Tyskland forventer de et stop for næbtrimning med udgangen af 2017 .
I Holland forventer de et stop for næbtrimning fra september 2018 .
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I Storbritannien er det kun England, der vil stoppe 
næbtrimning, mens det næsten ikke er på dagsordenen i 
Skotland, Wales og Nordirland .
Mark Williams afsluttede med at sige, at efter hans 
mening, så vild det vare mindst 10 år, før man kan stop-
pe med at næbtrimme brune høner

Frans van Sambeek fra Hendrix gav 
en oversigt over de potentielt mange 
tekniske muligheder, der er for at skille 
hane- og hønekyllinger før klækning .
Dernæst slog han fast, at der er en 
negativ korrelation mellem ægproduk-

tion og kødproduktion, så man kan ikke få begge dele 
på samme tid . 
Frans van Sambeek fortalte også, at det er hønen, der 
bestemmer kønnet, så man kan ikke kønssortere sæden 
fra hanerne .
Efterhånden som produktionsperioden bliver længere, 
skal der afl ives færre hanekyllinger .

I nogle lande i Sydøstasien og Afrika opfodres hanekyl-
lingerne og spises som snacks .

Peter van Horne havde det sidste 
faglige indlæg, og her præsenterede 
han de økonomiske ved at opfede 
hanekyllinger af æglæggerafstamning, 
samt hvad økonomien ville være ved at 
skifte til en afstamning, der både kun-

ne bruges som æglægger og kød . 
Det er 3 gange så dyrt at producere kød fra en hane-
kylling af æglæggertypen end fra en almindelig slagte-
kylling, og det er 2,5 gange så dyrt at producere æg fra 
høner af slagtekyllingetypen
I dag bruges de overskydende hanekyllinger til zoo, rov-
fugle og kæledyr . 
Peter van Horne forklarede, at de fl este af de nye meto-
der til kønssortering inden klækning vil betyde højere 
priser på hønekyllingerne .

jnl

Udsigt over den centrale plads i Lissabon .
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Australske forskere fra Victoria er kom-
met et skridt tættere på at skabe det 
allergivenlige æg.
Forskere fra Victoria er tættere på at løse hemmelighe-
den om allergifrie æg efter at have slukket for en del af 
det protein i æggehviden, der almindeligvis forårsager 
allergiske reaktioner hos børn .
Som de første i verden har holdet også skabt syntetiske 
versioner af alle fi re æggehvide proteiner i laboratoriet .
Dr . Tim Doran fra CSIRO og lektor Cenk Suphioglu fra 
Deakin University sagde, at det var et af de første kritiske 
skridt til at udvikle allergifrie æg for at gøre livet lettere 
for folk med allergi og for at forbedre sikkerheden for 
medicin lavet med æg, såsom som infl uenzavacciner .
Der er 40 proteiner i æggehviden, men det er fi re store 
allergener, der forårsager hovedparten af af reaktionerne .
Næsten 9 % af spædbørnene i Victoria har allergi mod 
æg ved 12 måneders alderen, hvilket kan føre til der-
matitis (udslet og kløen), astma, opkastning eller tarm 
irritation .
Doran, der har en datter med sådan en allergi, sagde, 
at æg bliver brugt i en meget bred vifte af fødevarer og 
produkter, herunder kosmetik og medicin .
Suphioglu sagde, at de skabte alle fi re udgaver af ægge-
hvideproteiner i laboratoriet og slukkede for allergenet i 
ét protein, som er ansvarlig for hovedparten af allergien .
"Vi har udviklet de syntetiske versioner af allergenerne, 
som er mere rene og standardiserede end det naturlige 
ekstrakt, og de vil være nyttige til både hud-prik test og 
immunterapi" sagde han .
Immunterapi har til formål at give folk små mængder af 
allergen i et kontrollerede medicinske forhold for at frem-
kalde reduceret følsomhed eller tolerance .
Fordelen ved at slukke for den allergifremkaldende del 
af æggehvideproteinet ville være, at patienten ville være 
mindre tilbøjelige til at have en farlig allergisk reaktion 
under behandlingen .
Sammen med ph .d . kandidat Pathum Dhanapala er 
forskernes endelige mål at ændre proteinerne i ægge-
hviderne for at producere kyllinger, der lægger allergi-
venlige æg .
Professor Mimi Tang,fra Murdoch Childrens Research 

Institute and Royal Children’s Hospital sagde, at det syn-
tetiske protein en dag kunne være nyttige i immunterapi 
forsøg for allergi, men det var meget tidligt at tale om 
kliniske anvendelser af forskningen .
"Jeg tror, at de store barrierer, der skal overvindes med 
dette produkt for at være nyttig, er at afgøre, om det 
kan bruges til at modulere immunreaktioner og inducere 
oøget fælsomhed eller tolerance ." Forskningen er offent-
liggjort i tidsskriftet Molecular Immunology .

Herald Sun / jnl

Forbrugere bekymrede for fugleinfl uenza.
Med hver meddelelse om endnu et bekræftet tilfælde 
af fugleinfl uenza kommer en erklæring med det formål 
at berolige forbrugerne om , at risikoen for forbrugerne 
fra højpatogene H5 infektioner er lav og fugle fra ramte 
fl okke, vil ikke komme ind i fødekæden .
Men af en eller anden grund er budskabet ikke gået 
igennem til forbrugerne, viser ny forskning fra NPD 
Group, en førende global informationsselskab . Mere 
end 50 % af amerikanske forbrugere siger, at de har en 
vis grad af bekymring over fugleinfl uenza, ifølge NPD’s 
Food Safety Monitor .
NPD fandt også, at 17 % af forbrugerne, der udtrykker 
en vis bekymring, siger, at de er "ekstremt" eller "meget 
bekymret", og de resterende forbrugerne er "noget" eller 
"lidt" bekymrede .
"Da der var udbrud i fortiden, så vi, at stigende bekym-
ringer blandt forbrugerne falder sammen med den øgede 
dækning i medierne" sagde Darren Seifer, analytiker af 
fødevare-og drikkevareindustrien i NPD, i en erklæring . 
"Fødevareproducenter og detailhandelen kan hjælpe 
med at dæmpe den ubegrundede frygt for udbruddet 
ved at holde forbrugerne velinformerede, enten overfor 
specifi kke produkter eller samlet ."
Næsten 37 mio . fugle var i midten af maj blevet ramt af 
H5N2, siden virussen først blev rapporteret i Nordame-
rika december 2014 . Hårdest ramt af virussen er Iowa, 
den førende ægproducerende stat og Minnesota, en 
førende kalkun producent .

MeatPoultry .com / jnl
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Der var ca. 80 deltagere fra 22 lande til første halv-
år møde i IPC, der blev afholdt i Rom i den 16. og 
17. april.

Jim Sumner, IPC’s 
præsident, bød 
sammen med Aldo 
Muraro fra værterne 
i UNAITALIA velkom-
men til mødet .

Juan Lubroth, veterinærdirektør i 
FAO, fortalte i et indlæg om de nuvæ-
rende internationale udfordringer med 
fugleinfl uenza .
På verdensplan bidrager animalsk pro-
duktion til omkring 43 % af indtjenin-

gen i landbruget, og væksten sker i udviklingslandene . 
Dyresygdomme reducerer produktiviteten med 25-33 
%, hvis dyrene overlever .
Tidligere så man højpatogen fugleinfl uenza (HPAI) i 
udviklede lande, men nu er der spredt fl ere forskellige 
typer over det meste af verden .
H5N1 har været i 60 lande siden 2006 og er nu ende-
misk i ca . 10 lande, og disse 10 lande repræsentere 
langt over halvdelen af verdens befolkning og langt over 
halvdelen af verdens fjerkræproduktion .

FAO arbejder med fi re niveauer af biosikkerhed, og 
det kræver forskellige tilgange, men selv på niveau 1 
kommer ikke i nærheden af, hvad man gør i praksis i 
avlsleddet .
I en lang række lande er det svært at få diagnosticeret 
fjerkræsygdom, herunder meget smitsomme sygdomme, 
for den veterinærfaglige ekspertise er ikke til stede . I 
Liberia i Vestafrika har de kun haft en dyrlæge med fjer-
kræfaglig ekspertise, og han gik på pension sidste år .
Juan Lubroth slog fast, at man ikke skal vaccinere, hvis 
det ikke kan gøres ordentlig, for så giver det bare en 
falsk sikkerhed .
Det er svært at slå dyr ned i områder, hvor der er mangel 
på protein – producenterne / familierne vil kæmpe imod, 
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og det kan være svært at fi nde dyrene, for bl .a . fjerkræ 
bliver opdrættet oppe på taget eller på tagterrasser i 
f .eks . Mellemøsten .

Figur 4: Husdyr på taget af en ejendom i en af byerne i Mel-

lemøsten .

Risikoanalyser er det svage led over hele verden .
Udbrud af fugleinfl uenza kan give store udsving i forbru-
get, fordi tilliden til branchen falder .
Hvis folk ikke forstår smitteveje, risiko mm, så er de ikke 
indstillet på at gøre noget .
FAO har brug for kendskab til fjerkræbranchen, produk-
tionssystemer og fl owet af æg, dyr mm .

Brian Evans, vicegeneraldirektør i 
OIE, fortalte om, hvordan OIE arbejder 
med strategier for at hinder sprednin-
gen af fugleinfl uenza under mottoet: 
We are not the results of the circum-
stances we are the results of our 

decisions . 
Succes i bekæmpelse af en smitsom sygdom afhænger 
af den biologiske hændelse, kommunikation og kontak-
ter til andre involverede .
Brian Evans spurgte, hvor mange af de nye fund af HPAI 
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Figur 5: Udbrud af fugleinfl uenza fra november 2014 til april 2015 .
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er reelle, og hvor meget skyldes bedre diagnostiske 
metoder?
Principielt kan alle fugleinfl uenzavirus være tilpasset 
vilde fugle .
Svømmefugle ser ud til at være immune til AI, hvorfor 
kan vi ikke overføre denne ejenskab til kommercielt fjer-
kræ?
Fra primo 2004 til ultimo 2014 var der indrapporteret 
777 laboratoriebekræftede humane tilfælde i 16 lande til 
WHO, og dødeligheden var 55 % .
Spredningen af H5N1, H5N2, H5N6, H5N8 samt 
H7N9 og H7N2 giver mulighed for udvikling af nye 
typer .
WHO, OIE og FAO har aftalt en ny måde at kalde 
nye sygdomme, der ikke fremover vil blive opkaldt på 
baggrund af klasse af dyr, fødevare, kultur, geografi sk 
område, person, branche mm ., men navnet kan inde-
holde noget om symptomer og aldersgrupper, som kan 
være særligt udsatte mm .
Brian Evans slog fast, at der skal skabes tillid til indrap-
portering af smitsomme sygdomme, og han opfordrede 
kraftigt til åbenhed i branchen, både om hvad man gør, 
og hvad man ser .
Brian Evans sluttede af med at sige, at ordet ’HEALTH’ 
er et akronym for:
H - humans 
E - ecosystems 
A - animals 
L - living 
T - together 
H – harmoniously

Marilia Rangel fra brasilianske Asso-
ciação Brasileira de Proteína Animal 
(ABPA) fortalte om strukturen I den 
brasilianske slagtekyllingeproduktion 
og om arbejdet med kompartmente-
ring i Brasilien .

Den brasilianske produktion lå i 2014 på ca . 12,7 mio . 
tons, hvoraf ca . 4,1 mio . eksporteres . Den brasilianske 
eksport kommer især fra de sydlige stater og Midtve-
sten . De største aftagere er Saudi Arabien, EU og Japan

Fugleinfl uenzaen er nu spredt i mange lande, og det er 
ikke godt for handel og forbrug .
Brasilianerne er fuldt bevidste om, hvor sårbare de er 
ved et udbrud af fugleinfl uenza, og regionalisering er 
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ikke længere nok, så kompartmentering er nødvendigt, 
men de i givet fald skal have den mindste chance for at 
fortsætte eksporten . Brasilien importerer kun genetisk 
materiale fra lande uden risiko og efter strenge risi-
koanalyser, og hvis det er nødvendigt, importeres det 
genetiske materiale som befrugtede æg i stedet for som 
daggamle kyllinger . Disse æg er i karantæne på rugeri-
et, mens de testes for smitsomme sygdomme, herunder 
fugleinfl uenza . Desuden ahr Brasilien et forbud mod 
besøg i fjerkræbesætninger, og der er 72 timers karan-
tæne for mennesker, der kommer fra lande risiko, inden 
de kan besøge et slagteri . I Brasilien har nogle avlssel-
skaberne både fra rene liner og oldeforældredyr, men 
lokale samarbejdspartnere har bedsteforældredyr, ruge-
ægsbesætninger, slagtekyllingeproduktion og slagterier .

Slagtekyllingefarme 

i Brasilien .
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Formålet med pilotprojektet om kompartmentering var at 
identifi cere risikofaktorer for fugleinfl uenza og Newcast-
le disease i Brasiliens fjerkræproduktionskæde, og 
defi nere håndterings- og biosikkerhed foranstaltninger 
til at imødegå disse faktorer ved at lave opdelinger i den 
brasilianske fjerkræproduktionskæde .
Projektet omfattede både den lodret integrerede pro-
duktion af fjerkrækød (bestående af produktionen af 
rugeæg, rugerier og produktion af slagtekyllinger), som 
det lodrette system med genetisk produktion (bestående 
oldeforældredyrs- og bedsteforældredyrsfarme og deres 
rugerier) .
Hvert kompartment er repræsenteret ved et sæt af 
gårde og rugerier, integrerede eller forbundne, som har 
subpopulationer af fugle, som har de samme specifi kke 
biosikkerhedsforanstaltninger med henblik på at etablere 
epidemiologisk adskillelse fra andre delpopulationer med 
forskellig sundhedsstatus .
Der er forskellige biosikkerhedsforanstaltninger for 
henholdsvis besætninger med oldeforældredyr, bedste-
forældredyr, rugeægsbesætninger og slagtekyllingebe-
sætninger, men ingen lande har endnu anerkendt deres 
kompartmentering .

Rugeægsfarm i Brasilien .

Indlægget gav anledning til en del diskussion med bl .a . 
følgende kommentarer .

Kevin Lovell fra Sydafrika mente, at OIE burde opdele 
slagtekyllingebranchen i mindst 3 kategorier, genetisk 

materiale (avl), råt kød og forarbejdede produkter, og 
at OIE bør anerkende, at der er forskellige risikoprofi ler 
indenfor disse områder .
Sydafrika havde anerkendt Ross’ kompartmentering i 
Skotland, og der var kun en uges afbrydelse af forsynin-
gerne af avlsdyr ved udbruddet af fugleinfl uenza i Stor-
britannien i slutningen af 2014 .
Kevin Lovell anerkendte, at når der er dyr i transit, så er 
sagen helt anerledes .

Brian Evans svarede, at der allerede 
i OIE’s anbefalinger står, at man ikke 
skal forhindre transit, hvis det sker på 
en fornuftig måde, og han opfordrede 
til, at de enkelte deltagere i mødet tog 
sagen op med deres regeringer, for 

det er dem, der kan sætte sagen på dagsordenen i OIE .

Jim Sumner kommenterede, at det så vil tage mindst et 
par år, og det kan vi ikke vente på .

Antoon van den Berg fra Hendrix 
sagde . At de eksporterer avlsdyr til en 
række lande, og reglerne tolkes for-
skelligt fra land til land .
De havde aftalt med regeringerne i 
Holland og Indonesien at sende dag-

gamle kyllinger, men Thailand, hvor fl yet mellemlander, 
ville ikke anderkende det, og så kunne de ikke levere til 
deres kunder i Indonesien .

Nan-Dirk Mulder fra Rabobank for-
talte, hvordan udbruddene af fuglein-
fl uenza har indvirkning på det globale 
marked for fjerkrækød .
LPAI H7N9 giver stadig problemer i 
Kina med en del humane tilfælde, og 

forbruger reaktionerne i Kina er de største, men alle 
lande, der har haft udbrud, har også problemer med 
eksporten . Efter udbruddene i USA, har Brasilien fået 
nye muligheder, for det er det eneste af de større produ-
centlande, som ikke har haft udbrud .
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Rabobank forventer stadig lave priser i de næste par 
kvartaler .
Væksten i produktionen af kyllingekød er større end 
forventet, men i Kina er tilliden faldet, og forbruget er 
faldende, mens svinekød vokser med 4 % .
Rabobank mener, at man bør skelne mellem udviklingen 
i Kina, hvor forbruget af fjerkrækød og æg ligger stabilt, 
og resten af verden, hvor forbruget af kyllingekød og æg 
fortsætter med at stige .

USA og Brasilien taber markedsandele .

Væksten i den internationale handel med fjerkrækød 
har været faldende, og især Brasilien og USA har mistet 

markedsandele, og valutakurserne har stor betydning for 
konkurrenceevnen .
Udfordringerne for den brasilianske branche er hjemme-
markedet .
I Rusland stiger produktionen, og importen falder, men 
faldet i forbruget på hjemmemarkedet giver problemer .
Nan-Dirk Mulder fortalte, at man er begyndt at se en ny 
tendens, hvor fi rmaer investerer i nye markeder for at få 
del i væksten i nye markeder .

Nan-Dirk Mulder mente, at udbruddene af fugleinfl uenza 
vil påvirke handelen med avlsdyr, handelen med råt kød 
og markederne med levende dyr .
I Nordvesteuropa vil der være en trend hen imod lang-
somt voksende kyllinger, og det vil brede sig til andre 
markeder i den udviklede verden .
USA og Brasilien vil altid være konkurrencedygtige, fordi 
de har majs og soja lige uden for døren .

Carlo Prevedine fra italienske Ama-
dori Group gav et overblik over den 
italienske fjerkræbranche, der består 
af 4 .193 slagtekyllingefarme, 1 .528 
æglæggerfarme, 379 rugeægsprodu-
center, 114 rugerier, 400 foderfabrik-

ker, 174 slagterier og 545 forarbejdningsvirksomheder .
De 3 største virksomheder har 80 % af markedet for 
slagtekyllinger . ›››
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Foderpriserne er højere end i det øvrige EU pga . infra-
struktur, og det smitter af på priserne på æg og kød .
I 2014 var produktionen på 1,261 mio . tons fjerkrækød 
og 12,6 mia . æg . Omsætningen var 5,6 mia . € (ca . 
41,8 mia . kr .) og der var 55 .000 ansatte . Forbruget af 
fjerkrækød var på 19,45 kg, heraf 13,92 kylling, 4,31 
kalkun, andet 1,22 kg andet fjerkrækød, men forbruget 
af æg var 13,78 kg eller 220 æg pr indb .
I december 2014 var der et udbrud af HPAI H5N8 i 
Norditalien i en fl ok på 35 .000 kalkuner . Smittevejen var 
nok strøelse, som vilde fugle havde haft adgang til .
Den italienske fjerkræbranche arbejder hårdt på at ned-
bringe forbruget af antibiotika og forventer at reducere 
forbruget med 20 % over de næste 3 år .
De har i samarbejde med myndighederne en overvåg-
ningsplan for campylobacter, der dækker 90 % af pro-
duktionen .
Private label får stigende betydning, men deres brand 
har stadig en god position .
Importen, hovedsageligt fra Tyskland, går kun til de store 
kæder, for de har ingen egen distribution i Italien og kan 
derfor ikke komme ud til de mindre købmænd .
I Italien arbejde de meget med bæredygtighed i deres 
kommunikation til omverdenen, og de har udviklet en 
timeglasmodel, hvor de enkelte varegrupper indgår .

Bart Blomme fra Metro Cash & Carry 
fortalte om Metro, og hvordan de ser 
på markedet for fjerkrækød . 
Metro har 761 butikker i 26 lande i 
Europa og Asien, 117 .000 ansatte og 
en omsætning på 30 mia . € (næsten 

225 mia . kr .) i regnskabsåret 2013/2014 .
Deres kunder er horeca, detailhandelen, institutioner og 
services .
Ultra frisk er vigtigt for Metro, og der er fokus på egne 
brands .
På kødsiden er salget fordelt på 84 % fersk og 16 % 
frosset .
I mængde er fjerkræ det største, men målt i værdi udgør 
fersk fjerkræ 23 % af det ferske kødsalg og  43 % af 
det frosne kødsalg .
De har både standard varer, specialiteter og lokalt pro-
ducerede produkter .
På standardvarerne er det svært at differentiere sig, 
men en anderledes indpakning kan gøre forskellen .
Når forbrugerne kender farmen (lokal), så betyder prisen 
langt mindre .

Man kan kun købe i Metro, hvis man har et kundekort 
med billede, og Metro har 20 mio . registrerede kunder, 
og det giver i nærheden af 1 mia . slutbrugere .
De arbejder på bæredygtighed, både med krav til deres 
leverandører, med indpakning mm .
Sporbarhed er nødvendigt, specielt når der kommer en 
dårlig sag, hvor man skal tilbagekalde et produkt . Metro 
ønsker et system for alle varer med en kode på hver 
vare, der angiver produkt, producent, mm .

 ›››
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Landerapporter
Nigeria:
Landbrug er den vigtigste sektor i Nigeria, og 65 % af 
befolkningen på 170 mio . indbyggere er afhængig af 
landbruget .
Trenden går mod hvidt kød, og man bruger traditionelle 
æglægningsbure, som ingen stiller spørgsmål ved .
Bankrenterne ligger på godt 20 %, men i statsstøttede 
programmer er renten nede på 9 % .
Der er forbud mod import af fjerkræ og fjerkræprodukter 
med undtagelse af avlsdyr .
Man vaccinerer ikke mod AI .
De vil gerne begynde at lave ægprodukter indenfor 3 år .
De forventer en meget kraftig udvidelse af produktion i 
de kommende åg, og det gælder for både æg, slagtekyl-
linger og foder .

Rusland:
Forbruget forventes at falde 3 % i 2015 og 0,6 % i 
2016, men frobruget af fjerkrækød runder 50 % af kød-
forbruget i 2015
Produktionen af kyllingekød lå på 4,2 mio . tons i 2014 
og kalkunproduktionen lå på 173 .000 tons .
Fjerkrækødbranchen konsolideres, og det vil fortsætte 
de næste par år .
Indtjeningen i fjerkræproduktionen har varet faldende 
pga . faldet i rubelens værdi .
30 % af rugeæggene importeres, og det samme gør 55 
% af æggene til forældredyrene .
Der er ved at komme supermarkeder også i de mindre 
byer, og det har øget forbruget af fersk fjerkræ .

 ›››

Layers/Egg Production .

Poultry Feed Requirement (MMt) .

Broilers/Meat Production .
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Arbejdet med internationale organisationer.
Anne-Marie Neeterson fra Aviagen 
fortalte om det arbejde, hun hacde 
udført for IPC som observatør til FAO .
Hun fi k på vegne af IPC informationer-
ne, inden det bliver offentliggjort, så 
man bliver hørt .

I arbejdet med livcyklusanalyser (LCA) og LEAP (Live-
stock Enviromental Assessment and Performance Part-

nership) klarer fjerkræ sig særdeles pænt . Fjerkrækød 
ligger helt i bund og æg lidt højere, men beregningerne 
er ikke kun for højeffektive systemer, baggårdsfl okke er 

med .

Peter Bradnock fortalte om arbejdet 
med OIE, hvor der især har været 
arbejdet med slagtningen, herunder 
strømstyrke og frekvens til bedøvelse .

Dr . Behre Tekola og Jim Sumner underskriver den nye aftale mellem FAO og IPC .
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Nu er teksten blevet meget mere fl eksibel, og nu er det 
kun anbefalinger .

Underskrivelse af en ny og opdateret aftale mel-
lem FAO og IPC.

På mødet i Rom blev der 
underskrevet en ny og 
opdateret aftale mellem 
FAO og IPC .
Dr . Behre Tekola, Direc-
tor of Animal Production 
and Health Division, 
FAO og Jim Sumner 
underskrev den nye 
aftale .

 jnl

Efter underskrivelsen blev der taget dette gruppebillede af dem, der har været arkitekterne bag den 

nye og opdaterede aftale mellem FAO og IPC . Dr . Olaf Tieme, FAO Livestock Development Offi cer, 

Dr . Daniela Battaglia, FAO Livestock Production Offi cer, Dr . Behre Tekola, Director of Animal 

Production and Health Division, FAO,  Jim Sumner, IPC President, Lara Sanfrancesco, Director 

General of Unaitalia (and FAO Co-Observer for IPC), Anne-Marie Neeteson, Aviagen Group VP .

USA vil åbne markedet for hollandske 
ægprodukter.
Holland blev i starten af juni det første EU-land til at få 
tilladelse til at eksportere ægprodukter til USA, sagde 
embedsmænd fra DG SANTE, der opfordrer USA til at 
åbne deres marked for andre medlemsstater . Holland-
ske eksportører blev auditeret af det amerikanske Food 
& Drug Administration (FDA) i juni 2014 og fi k grønt 
lys primo juni for sine pasteuriserede ægprodukter, der 
anvendes i kommerciel bagning til produkter som brød og 
kiks mm . USA har allerede adgang til EU-markedet, for de 
europæiske godkendelsesprocedurer er meget enklere, 
siger embedsmænd fra DG SANTE . Holland må vente 
længere tid at genoptage eksporten af oksekød til USA, 
efter at FDA har undladt at give grønt lys efter lignende 
inspektioner sidste år .

I mellemtiden er priserne for æg skyhøje i USA, mens 
den amerikanske ægbranche kæmper med følgerne af 
det største udbrud af den højvirulente stamme af H5N2 
(fugleinfl uenza) i mands minde . Myndighederne har opda-
get tilfælde af virus på 200 gårde i 15 stater over hele 
Midtvesten, hvor næsten 45 mio . æglæggere og kalkuner 
er smittet indtil nu . Kommissionens seneste tal, der cirku-
lerede i Forvaltningskomitéen den 21 . maj, viser, at EU’s 
eksport af fjerkrækød steg med 3,8 % i første kvartal af 
2015 i forhold til sidste år målt i volumen, og en stigning 
i værdien på 7 % . Efter en stigning i produktionen og en 
markant stigning i antallet af æg på EU-markedet, fort-
sætter de europæiske priser med at falde og er i øjeblikket 
på omkring 117 €/100 kg (ca . 8,73 kr ./kg), hvilket er min-
dre end sidste år og 3 % under det 5-årige gennemsnit .

Agrar Europe / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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Den schweiziske fjerkræproduktion er 
blevet væsentligt udvidet i de senere 
år . 
I 2014 nåede produktionen op på 
84 .540 tons slagtevægt, hvilket var 

6,0 % mere end i 2013 og hele 29,7 % mere end fem år 
tidligere . Det viser nye tal fra Aviforum i Zollikofen . Trods 
bestræbelserne på at udvide produktionen er importen 
forblevet høj, og i 2014 steg importen med 3,7 % til 
46 .570 tons salgbart fjerkrækød .
Den schweiziske andel af forbruget af fjerkrækød steg i 
2014 med 0,2 procentpoint til 54,6 % . Da eksporten af   
fjerkrækød fra Schweiz er forsvindende, steg forbruget 
mærkbart . Forbruget pr indbygger nåede i 2014 op på 
18,64 kg fjerkrækød, hvilket var 0,77 kg mere end i 
2013 .

Trods stigninger i de seneste år var forbruget per ind-
bygger i Schweiz i 2014 ikke nået op på de 26,8 kg, der 
er gennemsnittet i EU .
Andelen af   fjerkrækød i det samlede forbrug af kød 
udgjorde i 2014 19,5 % . Fjerkræ ligger på andenplad-
sen efter svinekød, der har en markedsandel på 38,6 % . 
Oksekød faldt til tredjepladsen med en markedsandel på 
18,7 . 
Hele 87 % af importen af frosset fjerkrækød kommer i 
henhold Aviforum fra Brasilien, mens importen af fersk 
fjerkrækød især kommer fra Tyskland efterfulgt af 
Ungarn, Frankrig og Slovenien .

I 1 .000 tons 2012 2013 2014 
(foreløbig)

Ændring i % 
2014/2013

Produktion (slagtet vægt) 76,1 79,8 84,5 6,0

Import af fjerkrækød 46,0 44,9 46,6 3,8

Forbrug af fjerkrækød 92,0 93,8 98,9 5,4

Forbrug pr indbygger (kg) 17,7 17,9 18,6 5,3

Hjemmemarkedsandel af forbruget (%) 52,8 54,4 54,6 -

Tabel 1: Det schweiziske marked for fjerkrækød . 

DGS / jnl

Figur 1: Udviklingen i produktionen og importen af fjerkrækød 

i Schweiz .

Slagtekyllingeproduktion i Schweiz med siddepinde/slats 

i husene og veranda til de større kyllinger .

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ JUNI/JULI 2015

I SCHWEIZ STIGER FORBRUGET 
AF FJERKRÆKØD



76

USA RAMT AF VÆRSTE TILFÆLDE AF FUGLE-
INFLUENZA – OVER 48 MIO. FUGLE SMITTET

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ JUNI/JULI 2015

Af statskonsulent Anna Cecilie 

de Klauman, Washington DC .

Udbrud af fugleinfl uenza i USA 
fortsætter.
Udbruddet af fugleinfl uenza, der har 

hærget den amerikanske fjerkræsektor siden årsskiftet, 
fortsætter . Udbruddet betegnes som det værste i histori-
en med mere end 48 millioner smittede fugle . Udbruddet 
startede i december 2014 i Oregon, og ramte for ca . en 
måned siden landets største ægproducerende stat Iowa . 
Ca . hvert fjerde æg i hele USA produceres i Iowa . Som 
det fremgår af nedenstående fi gurer fra det amerikanske 
landbrugsministerium, USDA, er antallet af smittede dyr 
eksponentielt stigende . På USDA’s hjemmeside kan 
man følge situationen tæt dette link, hvor situationen 
opdateres dagligt . www .aphis .usda .gov/wps/portal/
aphis/ourfocus/animalhealth .  
Forventninger til faldende produktion og stigende priser 
USDA forventer, at produktionen af æg falder i 2015 . 
Priserne på æg er derfor også markant stigende . Ifølge 
tal fra Bloomberg er priserne steget fra et 5-årigt gen-
nemsnit på 0,59 kr . pr . æg til nuværende 0,85 kr . pr . 
æg . Priserne ventes yderligere at stige med op til 25 % 
over sommeren . Prisstigninger ventes også at ramme 
store dele af den amerikanske fødevareindustri, da ca . 
1/3 af alle producerede æg i USA bruges til videre for-
arbejdning i industrien .  
 
Eksporten hårdt ramt – 10 markeder lukket.
Det omfattende sygdomsudbrud har store konsekven-
ser for den amerikanske eksport . Ni lande har stoppet 
import af fjerkrækød/æg fra de ramte stater som følge 
af sygdomsudbruddet . Det drejer sig om Mexico, Cana-
da, Hong Kong, Kina, Angola, Cuba, Taiwan, Sydkorea 
og Guatemala . Det 10 . marked, Rusland, er lukket som 
følge af sanktioner i relation til Ukraine-krisen . Nedenfor 
fremgår en oversigt over de enkelte landes betingelser 
for eksportstoppet fra USA . 
 
Måske lys forude.
Den seneste uge er forløbet næsten uden yderligere 



77

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ JUNI/JULI 2015

USA RAMT AF VÆRSTE TILFÆLDE AF FUGLE-
INFLUENZA – OVER 48 MIO. FUGLE SMITTET

udbrud i de to hårdest ramte stater, Iowa og Minnesota, 
men den 17 . juni kom der et nyt udbrud i Iowa . Derud-
over er der meldinger om, at de første to kalkunfarme i 
Minnesota har formået at reetablere sig efter udbruddet . 
USDA arbejder i disse dage med at godkende vacciner 
mod fugleinfl uenzaen . Problemet med de nuværende 
vacciner er, at de ikke er effektive nok . 
(Den amerikanske fjerkræbranche er dog imod vaccina-
tion, fordi mange eksportmarkeder så vil være lukket i en 
rum tid . Red .) .
 
Liste over lande, der har lukket for amerikansk 
import af fjerkræprodukter:
Mexico (importerede for 1,2 mia. $ (ca. 7,9 mia. 
kr.) i 2014).
Importerer overvejende fjerkrækød og æg samt befrug-
tede rugeæg . I øjeblikket forbyder landet import af 
ferske og frosne fjerkræ og fjerkræprodukter fra fugle, 
der stammer fra, er slagtet eller forarbejdet i 10 berørte 
stater, herunder alle otte stater, hvor udbruddene er 
forekommet i kommercielle fl okke . Der er undtagelser 
for råt fjerkræ leveret til varmebehandling i Mexico . Lan-
det udvidede forbuddet i sidste uge til også at omfatte 
levende fugle og æg fra Iowa . 

Canada (importerede for 589 mio. $ (ca. 3,9 mia. 
kr.) I 2014).
Forbud mod import af råt fjerkrækød og -produkter fra 
eller i nærheden af berørte amter i syv stater og alle 
amter i seks andre stater . Også forbud mod import af 
visse forarbejdede produkter .

Hong Kong (importerede for 521 mio. $ (ca. 3,4 
mia. kr.) i 2014).
Forbud mod import af fjerkrækød og fjerkrækødproduk-
ter fra fugle opdrættet, forarbejdet, slagtet eller afsendt 
fra berørte amter i 13 berørte stater på eller efter 
bestemte datoer . Fuldt kogte eller varmebehandlede 
produkter er undtaget .

Kina (importerede for 315 mio. $ (ca. 2,1 mia. kr.) 
i 2014).

Forbud mod import af alle fjerkræprodukter siden januar 
2015 .

Angola (importerede for 264 mio. $ (ca. 1,7 mia. 
kr.) i 2014). 
Forbud mod import af alle fjerkræprodukter siden januar 
2015 .

Rusland (importerede for 150 mio. $ (ca. 986 mio. 
kr.) i 2014). 
Forbud mod import af alle fjerkræprodukter siden august 
2014 som et svar på sanktionerne fra USA og EU over 
Ruslands anneksion af Krim .

Cuba (importerede for 148 mio. $ (ca. 973 mio. kr.) 
i 2014).
Forbud mod import af fjerkræ og fjerkræprodukter fra 
fugle opdrættet, forarbejdet, slagtet eller opbevaret i 13 
stater med HPAI på eller efter specifi kke datoer samt 
New Jersey, hvor en stamme af lavpatogen aviær infl u-
enza (LPAI) blev opdaget .

Taiwan (importerede for 143 mio. $ (ca. 940 mio. 
kr.) i 2014).
Forbud mod import af fjerkrækød og produkter fra 
13 stater, der er berørt af HPAI og en stat med LPAI 
afsendt på eller efter bestemte datoer .

Syd Korea (importerede for 113 mio. $ (ca. 743 
mio. kr.) i 2014). 
Forbud mod import af alt ikke-varmebehandlet ameri-
kansk fjerkræ og produkter fra fugle, der er slagtet og 
forarbejdet på eller efter 25, november, 2014 . Restrik-
tioner omfatter forsendelser til amerikanske militær i 
Sydkorea .

Guatemala (importerede for 104 mio. $ (ca. 683 
mio. kr.) i 2014). 
Forbud mod import af fjerkræ og fjerkræprodukter fra 
fugle, der stammer fra eller er slagtet i berørte amter i 
13 berørte stater på eller efter specifi kke datoer .
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Af Philipp Grüll og 

Frederik Obermaier .

 
I sommeren 2014 
er der et salmo-
nellaudbrud i hele 

Europa. Sporet hurtigt fører til en berygtet ægpro-
ducent i Niederbayern, og myndighederne i Bayern 
reagerer på deres helt egen måde

Leonard Spiers kan ikke drikke så hurtigt, som han 
taber væske . Han var ved at dehydrere, og der var ikke 
noget, man kunne gøre . Den 88-årige englænder blev 
indlagt på Heartlands Hospital i Birmingham med et 
lårbensbrud . Der fi k han en rumlende mave og en vold-
som diarré . Den 7 . juni 2014 døde Leonard S . Snesevis 
af andre patienter og hospitalsansatte bliver også syge 
med lignende symptomer . En hel afdeling blev lukket, 
og Leonard S . krop blev obduceret . Retsmedicine-
ren registrerede dødsårsagen som blodforgiftning fra 
salmonellose .

Farerne ved salmonella er velkendte.
Farerne ved salmonella er velkendte . Normalt rammes 
enkeltpersoner eller af små grupper af mennesker, der 
har spist det samme: rå æg, mayonnaise eller chokolade 
mousse . I disse sommerdage i 2014 var det helt aner-
ledes; en pest synes at være brudt ud . Hundredvis af 
mennesker over hele Europa blev syge næsten samtidig 
med den samme type af salmonella . Lægerne blev for-
virrede . Journalister fra Süddeutsche Zeitung og Bayeri-
schen Rundfunk’s magasin Kontrovers har nu rekonstru-
eret det mystiske udbrud .

Sporet fører til Bayern.
For første gang er salmonellaen sporet hele vejen, og 
det fører til en ægproduktion i Bayern . Her blev de 
æg produceret, som tilsyneladende førte til salmonella 
udbrud over hele Europa, og dermed formentlig til Leo-
nard Spiers’ død . Og på trods af en række advarsler har 
de bayerske myndigheder ikke umiddelbart tilbagekaldt 
de mistænkelige æg, de har heller ikke indtil nu holdt 

producenten ansvarlig . En mand, der sammen med sin 
tidligere partner og far - kaldet: ”Landets største dyre-
mishandler” - tidligere har været anklaget for brugen af 
ulovlige metoder til ægproduktion .
Efter indledende undersøgelser i sommeren 2014 synes 
at være klart, at forurenede æg er den udløsende faktor 
for sygdommen . Kaos bryder ud . Mange lande kræver 
øjeblikkelig undersøgelse af oprindelsen til de smittebæ-
rende æg, før fl ere mennesker dør . I en halv snes lande 
bliver forskere sat på opgaven, specialenheder bliver 
dannet, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA) opfordrede de nationale sundhedsmyndigheder 
til at stoppe spredningen af salmonella stamme . Selv 
Europa-Kommissionen var involveret . Det Europæiske 
Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme 
(ECDC) blev alarmeret .

I Bayern forbliver man rolig.
I Bayern forbliver man rolig . Selv om der er usædvanlige 
mange tilfælde af salmonellose, især i Niederbayern . 
Der fi nder personalet på en stor ægfarm stadig fl ere 
døde høner i burene . I starten kun få om dagen, så fl ere 
dusin . Til slut – mens pressen i Storbritannien som BBC, 
Guardian og næsten alle de store medier rapporter om 
”Salmonella udbrud” og det britiske Food Standards 
Agency internt advarer om æggene fra denne tyske 
producent – dør der i hundredvis af høner, hver dag . En 
dag er det 366, en anden dag 460, en tredje dag 281, 
som det kan læses i virksomhedens interne dokumenter . 
Dyrene dør døgnet rundt . ”Det var ikke normal” siger en 
ansat, der ønsker at være anonym . Kun de døde høner, 
der er båret ud, er klart angivet i disse dokumenter, men 
ikke dem, der rådner op i burene, indtil der kun ligger 
tørrede klumper af kød og fjer tilbage - hønsemumier .

Bayern Ei.
Ejeren af virksomheden er  Stefan Pohlmann, og han er 
kendt i branchen . Hans selskab, Bayern-Ei er en af de 
største ægproducenter i Tyskland: Mere end en milli-
on høner, han har fi re stalde, og hver dag produceres 
omkring en million æg, bliver de leveret til omkring et 
dusin europæiske lande .
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Man kender også Stefan Pohlmann, fordi han har mange 
dyr og næppe kan få et dårligere ry: han fortsætter med 
at have æglæggende høner på den mest kontroversiel-
le måde – i kolonibure, hvor hver høne kun har plads 
svarende til knapt et A4 ark . Stefan Pohlmanns far og 
ex-partner har haft tre gange så mange dyr presset ind i 
et bur som tilladt, og han har solgt gamle æg som friske 
æg ved at manipulere datoen på emballagen . En anden 
gang har faderen gasset hønerne ved at lede CO2 ind i 
stalden . Faderen må man også offentligt kalde ’Landets 
største dyremishandler’, for det har Deutsche Tierschu-
tzbund fået dom for i retten, og han er fradømt retten til 
at have husdyr . .
For omkring 20 år siden far og søn var i retten for at 
sprøjte nikotin ind i en stald, hvilket næsten slog en 
medarbejder ihjel . Pohlmann senior blev idømt to år 
betinget og 1 mio . mark i bøde . Han blev frakendt retten 
til nogensinde at holde dyr i Tyskland igen, da han viste 
sig at være ”af uegnet karakter”, som der står i dommen . 
Stefan Pohlmann dog slap med en bøde på 100 .000 
mark, efter at hans far tog hele skylden . Men nogle har 
mistanke om, faderen er stadig involveret i virksomhe-
den .
I staldene hos Pohlmanns Bayern Ei dør tusindvis af 
høner i løbet af sommeren 2014 . Driftlederen sagde, 
ifølge medarbejderne, i første omgang, at hønerne døde 
af varme . Stefan Pohlmann afviste at svare på spørgs-
mål om dette .

Æggeskaller er ikke sterile.
I de foregående måneder blev der fundet salmonella i 
æg fra Pohlmanns bedrift i to uafhængige undersøgel-
ser . Men myndighederne gjorde ingenting i juli 2014 . 
Det bayerske Landesamt für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit (LGL) sagde dengang, at de antog, at 
”den ansvarlige forbruger” ved, at ”æggeskaller ikke er 
sterile .” Med andre ord, ethvert barn ved, at man skal 
vaske sine hænder efter at have slået et æg ud . Og, at 
man ikke skal vaske æg over salaten, fordi man så risi-
kerer at få salmonella i grønsagerne . 
I første omgang var der ingen tilbagekaldelse .

Udbrud i fl ere lande.
Eksperter fra ECDC og EFSA blev overrasket over, at 
de forurenede æg overhovedet kunne komme ind på 
markedet . 
Der er et mystisk salmonellaudbrud i fl ere europæiske 
lande, udløst af en særlig sjælden form for salmonella 
i Tyskland - Salmonella enteritidis PT14b . Præcis den 
samme type patogen bliver pludselig rapporteret fra 
Bayern, især omkring staldene hos en af de største 
ægproducenter i Tyskland .
I denne bedrift har man allerede fundet denne salmonel-
latype, men de bayerske myndigheder griber ikke ind .
Andre steder i regeringskontorer starter panikken . Den 
9 . juli 2014 sendte de franske myndigheder et råb om 
hjælp gennem early-warning systemet til alle europæiske 
kollegaer med en advarsel om en ”fødevarebåren salmo-
nellaudbrud” . Budskabet er også anført en kode fra en 
karton af æg, der fi ndes i hjemmet af en familie, der var 
blevet syge . Koden på æggene: 3-DE-0920411 står for 
én af Pohlmanns bedrifter – netop den bedrift, hvor der 
blev båret hundredvis af døde høner ud hver dag .
Den franske advarsel advarer også inspektørerne i et 
bayersk distriktskontor - i hvert fald midlertidigt . ››› 
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To dage senere besøger de farmen i udkanten af lands-
byen Ettling for at hente æg til to prøver til test for sal-
monella . 

Myndighederne i Bayerns svigter.
Det tager normalt en uges tid at få resultatet af en sal-
monellatest . Men prøverne fra Pohlmann farm bliver ikke 
sendt til Labor des Robert-Koch-Instituts (det centrale 
føderale institution med ansvar for sygdomskontrol og 
forebyggelse i Tyskland) før en måned senere . Resul-
taterne dog var klare: Der blev fundet salmonella typen 
PT14b på æggeskallerne .
Distriktskontoret informerede hverken offentligheden 
eller detailhandelen, og ingen æg blev tilbagekaldt . Der 
tages, ”ingen yderligere tiltag” ifølge den offi cielle rap-
port . Senere sagde myndigheder det var berettiget, fordi 
”udsætningen” allerede var begyndt .
Udsætning betyder, at hønerne bliver slagtet . Ligesom 
de gør hvert år . Æglæggende høner producere omkring 
300 æg om året, ca . 10 gange deres kropsvægt . Når 
de stopper med at lægge æg, er deres kroppe slidt op, 
de mister langsomt deres fjer og det er overstået . Der er 
brug for nye høner . Det er hverdagen i den industrielle 
produktion .
For myndighederne betyder udsætningen, at risikoen 
for forurenede æg mindskes, fordi potentielt infi cerede 
høner slagtes . 
Men hvad med salmonellaresultaterne og sporene fra 
Storbritannien og Frankrig, der fører tilbage til Pohl-
manns farm?

Mange tilfælde kunne være undgået.
Det er klart, at hvis de bayerske myndigheder havde 
handlet hurtigere, hvis de have hastet i testene igennem, 
hvis de havde ringet til deres kolleger på tværs af Europa 
– så kunne snesevis af salmonellatilfælde muligvis have 
været forhindret . Måske endda en dødsulykke .
I stedet blev eksperterne i hele Europa først sent infor-
meret om, at der også i Bayern var fl ere lignende tilfælde 
af salmonella . Oplysningerne fra Bayern var mærket 
”rudimentær”, står der senere i en e-mail til forbunds-
kontoret for forbrugerbeskyttelse .

I juli 2014 blev det første relaterede tilfælde af sygdom 
rapporteret i Østrig . Det første tilfælde blev rappor-
teret fra Tyrol, derefter kom fl ere tilfælde i Kärnten, 
Niederösterreich, Salzburg, Steiermark og Wien . Det 
østrigske Agentur für Gesundheit und Ernährungssi-
cherheit (AGES) blev involveret . En 75-årig mand, der 
blev behandlet for lungebetændelse på et hospital, 
blev smittet og døde den 13 . august . ”Salmonella var 
en faktor i, men har ikke hele ansvaret for” hans død, 
i henhold til AGES . I fæces fra den afdøde fandt eks-
perter den samme stamme type af salmonella, der blev 
fundet i Storbritannien og Frankrig: PT14b . Det samme 
patogen, som blev fundet på Pohlmanns farm . Som om 
det ikke var nok . I et forsøg på at dæmme op for infekti-
onen, begyndte østrigske embedsmænd systematisk at 
udspørge dem, der rapporterede sygdommen for at fi nde 
en rød tråd, der fører tilbage til Innsbrucker Großküche, 
som købte æg fra Bayern Ei .

Myndighederne i Bayern vasker hænder.
Den bayerske LGL sagde, at det faktisk var de østrigske 
myndigheders ansvar at ”foretage de nødvendige under-
søgelser for at afklare årsagen til udbruddet .”
Men havde de ikke gjort netop det? Og havde alle indi-
kationer ikke ført til Pohlmanns Bayern Ei? For de bayer-
ske embedsmænd er en anden faktor langt vigtigere: to 
østrigske ægproducenter viste sig også at have spor af 
PT14b . Måske har østrigske æg alligevel skylden . Imod 
denne antagelse taler, at den salmonella, der blev fundet 
på en af de smittede østrigske bedrifter, var en anden 
stamme . Og den anden bedrift solgte ikke engang deres 
æg, de var til eget forbrug . Alligevel er der også i dette 
tilfælde, en forbindelse til Bayern: Besætningen blev 
fodret med æggeskaller fra Bayern Ei .
I slutningen af sommeren var to mænd døde, og i begge 
tilfælde førte sporet til Bayern . Ikke desto mindre er 
anklageren i ikke informeret af det ansvarlige distrikt-
skontor . Først da en journalist fra Østrig henvender sig 
i slutningen af august, hører anklageren i Regensburg 
om salmonella på Pohlmanns bedrift og om de døde i 
udlandet . Et par dage senere foretager de en undersø-
gelse . Det handler om spørgsmålet, hvorvidt Pohlmann 
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har solgt forurenede fødevarer . Pohlmann står nu over 
nogle dramatiske konsekvenser, herunder eventuelt en 
fængselsstraf - for uagtsom manddrab .
Men salmonellaudbruddet er langt fra slut endnu . 
Næsten samtidig var der nye tilfælde ud af Østrig, og en 
anden advarsel fra Frankrig . Denne gang er fl ere men-
nesker blevet syge efter at have spist hjemmelavet may-
onnaise . Og endnu en gang kan æggene spores tilbage 
til et hønsehus hos Bayern Ei . Den franske afdeling af 
Lidl tilbagekalder straks de berørte æg fra markedet .
Nu bliver der hektisk aktivitet i Bayern, og LGL indkal-
der til krisemøde . Tilsynsmyndigheden er stolt over, at i 
deres kontor - i modsætning til i andre stater, ikke kun 
arbejder dyrlæger, men også eksperter i human medicin 
og zoonoser . De første foranstaltninger: æg fra Pohl-
manns selskab tilbagekaldes, og der tages afføringsprø-
ver på alle medarbejdere . Desuden mødes inspektørerne 
med Pohlmann til et ”koordinerede møde» til, som det 
hedder i myndighedssproget .
Ikke desto mindre var de bayerske eksperter ikke over-
raskede over at fi nde, at Bayern Ei aldrig havde fundet 
noget spor af salmonella i deres ”egenkontrol” siden 
midten af 2013 på bedriften i Ettling, mens der i de offi -
cielle prøver var fundet salmonella mindst seks gange i 
løbet af samme periode . Eks-
perterne har tilsyneladende 
heller ikke talt med Poh-

lmanns ansatte på farmen . Men hvis de havde, kunne 
de blive overrasket over, hvad de ville høre . De kan høre 
om de gentagne natlige rengøringer, (tilfældigvis eller 
ej) altid dagen før deres inspektioner . De kan også høre 
om, hvordan Stefan Pohlmann selv angiveligt ville tørre 
æggene i hånden - måske med opvaskemiddel - før 
afl evering til inspektøren . Pohlmann afviste at kommen-
tere på begge disse beskyldninger .
I England, hvor hundredvis af mennesker blev syge 
med salmonella, har eksperter taget deres egne skridt 
til at trække en præcis linje fra britiske hospitalssenge 
til ægfarmen i Bayern . Med dette bevis på plads vil de 
kunne rejse erstatningssager . Når forskere undersøger 
salmonellabakterier, bruger de en ny metode for at ana-
lysere det genetiske fi ngeraftryk af salmonellabakterien . 
Hvad de har fundet er, at den pågældende bakterie er 
næsten identisk med den, der fi ndes i tilfældene fra 
Frankrig og Østrig .
Det betyder, at den europæiske epidemi har en fælles 
oprindelse, og dette er naturligvis på Stefan Pohlmanns 
bedrift . Hvis de bayerske myndigheder havde testet 
deres oprindelige to prøve med æg fra staldene hos 
Bayern Ei med den samme metode, ville mysteriet have 
været løst forlænge siden .
I stedet taler LGL-præsident Andreas Zapf i dag kun 
om, at det er en ”hypotese”, at Bayern Ei var kildel af 
salmonellaudbruddet Han vil ikke engang sige navnet 

på Stefan Pohlmann eller hans selskab, Bay-
ern Ei, offentligt . Han kun taler om ”virk-

somheden” . Men LGL har lyst til at tale 
om, hvorfor Süddeutsche Zeitung og 
Bayerischen Rundfunk er så interes-

seret i denne historie . Efter alt, er 
det et helt normal salmonellaud-
brud, siger de . 
Normalt? I Storbritannien alene 
blev mindst 287 mennesker syge 

og mindst 151 i Østrig . Derudover 
var der snesevis af tilfælde i Frankrig, 

Tyskland og Luxembourg . Og to mænd 
døde .

 ›››
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Ny smitte.
I oktober 2014 viste det sig, at de nye kyllinger hos Bay-
ern Ei var blevet infi ceret med salmonella -hele fl okken . I 
midten af oktober tog LGL den endelige beslutning om, 
at Pohlmann kun må levere klasse B æg, indtil fl okken 
udsættes: Altså æg til produktindustrien, hvor æggene 
kan bruges til kosmetiske produkter eller industrielt 
producerede og kogte fødevarer . Bekymrede forskere 
i udlandet blev informeret, at myndighederne i Bayern 
havde situationen under kontrol, og at de havde ”pas-
sende kontrolforanstaltninger” på plads .
Det er nu næsten et år siden, at den første person blev 
syg af salmonellose i Storbritannien . Men sagen med 
Bayern Ei er langt fra slut, siger nogle videnskabsmand, 
for folk kan stadig blive smittet af PT14b . For et par uger 
siden var der i Augsburg fem nye tilfælde af salmonel-
lose med denne type salmonella . Men myndighederne i 
Bayern har allerede lukket sagen . LGL insisterer på, at 
der ”ingen beviser” er på, at de nye tilfælde er forbundet 
med indtagelse af æg fra Bayern Ei . Hvad med en gene-
tisk test? Det har man ikke lavet . Sådanne undersøgel-
ser ville ”ikke have nogen værdi» .

Ikke enden på historien.
Det ville være enden på historien, hvis 
det ikke havde været for den grusom-
me video lavet af Soko Tierschutz, 
en tysk dyreværnsgruppe . Videoen 
blev optaget i februar 2015 med skjult 
kamera i Pohlmanns farm i Ettling i 

henhold til GPS-koordinater . I 12 minutter ser forrev-
ne høner, nogle næsten uden fjer, nogle beskidte og 
næsten døde samt en del døde høner .
”Sådan skal en fl ok ikke se ud” siger Cornelie 
Jäger . Hun er kommissær for dyrevelfærd i delstaten 
Baden-Württemberg og medlem af Tierschutzausschuss 
der Bundestierärztekammer . Journalister fra Süddeuts-
che Zeitung og Bayerischen Rundfunk viste hende fl ere 
videoer . Hendes dom: hønerne æder hinanden, og der 
var scener med veritabel kannibalisme . Hønerne gjorde 
”et meget dårligt indtryk”, og hun så ”åbenlyse hygiejne-
problemer .” Det faktum, at kadavere tydeligvis ikke blev 

fjernet dagligt var en overtrædelse, og desuden er høne-
kadavere en ”udmærket kilde til at sprede bakterier .” 
Optimale forhold for salmonella .
Süddeutsche Zeitung og Bayerischer Rundfunk har kon-
fronteret Stefan Pohlmann med denne vurdering, men 
han gav intet svar .

Dette er en oversættelse af artiklen ’Verdorben’ som 
blev bragt i Süddeutsche Zeitung den 15 . maj 2015

Her følger nogle link til udsendelserne i Bayerischer 
Rundfunk ( jeg skal advare mod ubehagelige billeder):

http://www .br .de/mediathek/video/sendungen/
nachrichten/bayern-ei-salmonellen-100 .html 

http://www .br .de/mediathek/video/sendungen/kontro-
vers/eier-salmonellen-pohlmann-104 .html 

Danmark indblandes.
Journalisterne har i forbindelser med deres undersøgel-
ser spurgt undertegnede om det danske kontrolprogram 
for salmonella, og Bayerischer Rundfunk har efterføl-
gende været på besøg hos Danæg for at prøve at forstå, 
hvorfor vi kan levere sikre æg til forbrugerne .
Sidst i dette link er optagelserne fra Danæg:

http://www .br .de/mediathek/video/sendungen/kontro-
vers/salmonellen-eier-pohlmann-bayern-ei-102 .html 

jnl
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Walmart laver nye regler for deres 
producenter af animalske fødevarer.
Amerikanske Walmart og Sams Club presser deres leve-
randører til at følge nye regler for dyrevelfærd og brugen 
af antibiotika . Mens Walmart, USA’s største supermar-
kedskæde, ikke kræver, at reglerne følges, vil de ikke 
tolerere dyremishandling .
Selskabet offentliggjorde den 22 . maj deres nye hold-
ninger til dyrevelfærd og ansvarlig brug af antibiotika i 
husdyr . Med hensyn til dyrevelfærd mener Walmart, at 
dyr skal behandles humant gennem hele livet . Som en 
del af deres dyrevelfærdserklæring, sagde Walmart, 
at de ikke vil tolerere dyremishandling, at de støtter de 
globalt anerkendte "Fem frihedsrettigheder" for dyrevel-
færd, og at de forpligter sig til at samarbejde med part-
nere i forsyningskæden om at gennemføre en praksis, 
der er i overensstemmelse med de fem frihedsrettighe-
der . Walmart sagde, at de tilskynder deres leverandører 
til at:
•  Rapportere og tage disciplinære og korrigerende for-

anstaltninger i tilfælde af dyremishandling .
•  Finde og implementere løsninger, der tager hånd om 

dyrevelfærdsproblemer i staldsystemer og smerte-
fulde procedurer ved afl ivning på bedrifterne og ved 
slagtning .

•  Fremme gennemsigtighed ved at give statusrapporter 
til Walmart og årligt offentliggøre rapporter om egne 
resultater vedrørende dyrevelfærd .

  Med hensyn til brugen af antibiotika i deres forsy-
ningskæde sagde Walmart, at de mener, at antibio-
tika skal anvendes ansvarligt i produktionsdyr . Virk-
somheden beder leverandørerne om at:

•  Vedtage og gennemføre Judicious Use Principles of 
Antimicrobial Use from the American Veterinary Medi-
cal Association (AVMA), herunder nøjagtig registrering, 
veterinære tilsyn, og begrænse antimikrobiel behand-
ling til dyr, der er syge eller er i en risikogruppe .

•  Vedtage og gennemføre Voluntary Guidance for Indu-
stry #209 fra Food and Drug Administration i deres 
egen produktion og deres brancheprogrammer, her-
under fjerne vækstfremmere, der anvender medicinsk 
vigtige antibiotika .

•  Fremme gennemsigtighed ved at give en rapport om 
brugen af antibiotika til Walmart og årligt offentliggø-
re rapporterer om brugen af antibiotika .

"Walmart er forpligtet til at sælge produkter, der er 
bæredygtige mennesker og miljø" siger Kathleen 
McLaughlin, formand for Walmart Foundation og senior 
vicepræsident for bæredygtighed i Walmart i en erklæ-
ring . "Vi har lyttet til vores kunder, og beder vores leve-
randører om at fokusere på forbedrede indberetnings-
standarder og gennemsigtighed omkring behandlingen 
af produktionsdyr ."
I oktober sidste år offentliggjorde Walmart sit engage-
ment i et bæredygtigt fødevaresystem og pegede på fi re 
centrale punkter for at nå dette mål: forbedring af føde-
varer, der er til at betale for både kunder og miljøet, øge 
adgangen til fødevarer, gøre det lettere at spise sundere 
og forbedre fødevaresikkerheden og gennemsigtigheden 
i forsyningskæden . Ved at offentliggøre deres nye hold-
ninger til dyrevelfærd og brugen af antibiotika vil Wal-
mart bygge videre på dette vigtige engagement .
"Vores kunder vil gerne vide mere om, hvordan deres 
mad bliver produceret, og hvor det kommer fra . Som 
landets største supermarkedskæde er Walmart forplig-
tet til at bruge vores styrker til at drive forbedringer af 
fødevaresikkerheden og gennemsigtigheden på tværs 
af forsyningskæden" sagde McLaughlin og fortsatte . "Vi 
mener, det er vigtigt at fremme gennemsigtighed i denne 
proces ved at hjælpe vores kunder med at tage ansvaret 
for deres valg af fødevarer ved at give klare og præcise 
oplysninger om fødevareingredienser . Vi sætter pris på 
det lederskab vores leverandører har vist for at hjælpe os 
med at nå disse mål ."

MeatPoultry .com / jnl
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Sanderson Farms forsvarer brugen af 
antibiotika i husdyrproduktionen.
Joe Sanderson Jr ., bestyrelsesformand og adm . direktør 
for Sanderson Farms går imod den nuværende trend 
hos andre amerikanske kyllingeintegrationer som Tyson 
Foods og Perdue Farms om at sreducere brugen af anti-
biotika i fjerkræproduktion .
"Det er ikke noget, vi tager let på" sagde han 12 . maj 
under et indlæg på Goldman Sachs Global Staples 
Forum . "Og helt ærligt, efter at have gjort vores hjem-
mearbejde planlægger vi ikke at stoppe brugen af antibi-
otika fra vores program, og der er tre gode grunde til ."
Den første, sagde Sanderson, er dyrevelfærd .
"Vi føler, at vi er nødt til at tage os af dyrene, som er i 
vores varetægt" sagde han . "Der er én ting, du ikke kan 
tage sig af, hvis du ikke bruger antibiotika, og det er 
enteritis i kylling ."
Enteritis er en tarmbetændelse, der kan gøre kyllinger 
syge eller endda slå dem ihjel . Sanderson sag¬de, at 
der ikke er noget tilgængelig i øjeblikket, og der kommer 
nok heller ikke noget i fremtiden, der kan forhindre det, 
og han kunne ikke forestille sig "at have en diagnose og 
vide, hvad er der galt med dem, og så ikke tage sig af 
dem ."
"Især når der overhovedet ikke er nogen beviser for, at 
brugen af disse antibiotika virkelig forårsager antibioti-
karesistente bakterier" sagde han . "Der er ingen beviser . 
Og selv de mennesker, der har meddelt, at de er ved at 
stoppe med at bruge antibiotika siger, der er ingen bevi-
ser for, at dette medfører antibiotikaresistente bakterier ."
For det andet sagde Sanderson, at et stop for brugen 
af antibiotika ikke passer med hans virksomheds pro-
grammer med fokus på bæredygtighed og miljømæssig 
ansvarlighed .
"Der skal bruges fl ere kyllingehuse, mere elektricitet, 
mere vand, fl ere hektar majs, og fl ere hektar sojabøn-
ner" sagde han . "Så du er nødt til at opdrætte disse kyl-
linger længere og bruge alt det for at opnå det samme 
slagtevægt ."
Endelig sagde Sanderson, at et stop for brugen af anti-
biotika vil have en effekt på hans virksomheds indsats 
for fødevaresikkerheden .

"Vi har alle arbejder bagdelen ud af bukserne for at 
reducere forekomsten af mikroorganisme, som kommer 
med kyllingerne til slagterierne" sagde han . "Og alle ved, 
hvad der skete i Europa, da de tog antibiotika væk . Fore-
komsten af mikroorganismer steg . Så det handler om 
fødevaresikkerhed . Hvis du stopper med at bruge anti-
biotika, får du kyllinger med fl ere campylobacter, mere 
salmonella, og alt det kommer ind på slagteriet ."
For at understrege sine synspunkter sagde Sanderson, 
at hans virksomheds mål er at "tage sig af kyllinger ."
"Og det er ikke sådan, at jeg ikke føler et ansvar overfor 
forbrugeren eller mine kunder, der alle ønsker, at vi har 
fi re sektioner med antibiotika-fri kyllinger til markeds-
føring" sagde han . "Men vi kommer ikke til at gøre det . 
Hvis der er en måde i fremtiden, vil vi gøre det rigtige . 
Men jeg har tænkt mig at tage mig af kyllingerne . Jeg 
har tænkt mig at tage sig af miljøet . Og tager os af føde-
varesikkerheden ."

FoodBusinessNews .net / jnl

Chicken Fries kommer til Canada
Burger Kings Chicken Fries spreder deres vinger . Chick-
en Fries er en populær vare i USA, og Burger King 
Canada tager nu Chicken Fries til forbrugerne på tværs 
af Canada . Det nye menupunkt følger den succesfulde 
relancering af Chicken Fries i USA .
"Vi har set den enorme interesse, som lanceringen af 
Chicken Fries har skabt i USA . Meget af det på grund af 
deres autentiske og fantastiske smag" siger Tracy Chin-
Sam, marketingdirektør for Burger King i Canada . "Det 
er en sjov kampagne, der har en masse brugergenereret 
indhold, som deles blandt hengivne Chicken Fries fans ."
Den nationale marketingskampagne begyndte med en 
række Twitter og Instagram indlæg i løbet af to uger . 
I marts gjorde Burger King Corp Chicken Fries til en 
permanent tilføjelse til menuerne i de deltagende restau-
ranter . Chicken Fries er formet som pommes frites og 
lavet med hvidt kød kylling belagt med en let, krydret 
panering .
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