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HKScan vil bygge et nyt fjerkræslagteri i 
det vestlige Finland.
HKScan bestyrelse støtter ledelsens forslag om at byg-
ge et helt nyt fjerkræslagteri i det vestlige Finland . Hvis 
det går som planlagt, ville projektet være afsluttet ved 
udgangen af 2017 . Det vil skulle erstatte HKScan eksi-
sterende anlæg i Eura .
Projektet vil koste omkring 80 mio . € (ca . 600 mio . kr .) 
og være den største enkeltinvestering i HKScan nyere 
historie . Det omfatter en 25 .000 m2 fabriksanlæg, 
infrastruktur, produktionsmaskiner, udstyr og andre 
relaterede systemer . Placeringen af anlægget er endnu 
ikke afgjort . Som tidligere meddelt forhandler HKScan 
med myndighederne i Eura, Forssa, Rauma og Säkylä . 
Produktionen vil fortsætte uafbrudt på det eksisterende 
Eura anlæg, indtil det nye anlæg er færdigt . 
Den planlagte investering vil indebære en ikke-kontant 
afskrivning af aktiver svarende til omkring 11 mio . € (ca . 
82 mio . kr .) som følge af ophør af produktionen på det 
eksisterende anlæg .
HKScan ledelse tog beslutningen om at anbefale at byg-
ge en helt ny fabrik som et foretrukket alternativ efter 
sammenligning af omkostninger og risici forbundet med 
at modernisere og udvide det eksisterende anlæg i Eura . 
Ved at udnytte den nyeste produktionsteknologi vil det 
nye anlæg give en betydelig stigning i produktiviteten og 
muliggøre udviklingen af nye værdiskabende produkter . 
Desuden vil arbejdssikkerhed og -miljø blive forbedret 
væsentligt . Investeringen vil også have en konkret ind-
virkning på fremtidige produktionsopgaver, nødvendige 
færdigheder og antallet af medarbejdere . Den forven-
tede ændring vil påvirke produktionspersonalet på det 
nuværende anlæg i Eura .
Før de tager den endelige beslutning om investeringen 
i projektet og dets placering, vil HKScan foretage en 
undersøgelse af dets forventede indvirkning på persona-
let og alle tilladelser, der kræves af myndighederne for 
projektet . Koncernen vil også færdiggøre planer for det 
nye anlæg og fortsætte med at vurdere og sammenligne 
forskellige placeringsmuligheder . Planen er at færdiggø-
re gennemgangen og sikre alle nødvendige tilladelser så 
hurtigt som muligt i løbet af dette efterår .

Som en del af de planlagte ændringer vil HKScan Fin-
land indlede lovbestemte forhandlinger med personalet 
på anlægget i Eura . Forhandlingerne begynder den 10 . 
august 2015 . Eventuelle konsekvenser for personalet vil 
blive fastlagt i løbet af forhandlingerne .
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Bærbar enhed til detektering  
af fjerkræsygdomme.
Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore (AVA) 
og Veredus Laboratories, en leverandør af molekylære 
diagnostiske værktøjer, har offentliggjort lanceringen af 
VereVetTM, en bærbar Lab-on-Chip, der kan afsløre, 
differentiere og identificere ni meget smitsomme fjer-
kræsygdomme i en prøve ved anvendelse af en enkelt 
engangsbiochip .
I modsætning til den konventionelle metode i test, som 
kræver forskellige prøver til forskellige tests, skulle den 
bærbare Lab-on-Chip kunne opdage flere smitsomme 
fjerkræsygdomme ved hjælp af kun én prøve . Disse syg-
domme omfatter bl .a . Newcastle Disease virus, Salmo-
nella Pullorum, Salmonella Enteritidis, Campylobacter og 
fugleinfluenza, ifølge skaberne af chippen .
Tan Poh Hong, adm . direktør i AVA, sagde: "Singapore 
er fri for fugleinfluenza, men det fortsætter dog med at 
plage andre lande i regionen samt andre dele af verden 
Med fremkomsten af nye stammer kan det være en 
udfordring at identificere dem hurtigt . Den nye Lab-on-
Chip er i stand til hurtigt at identificere flere fjerkræpato-
gener i en prøve, og det gør det muligt for myndigheder-
ne at træffe passende foranstaltninger ."
Videnskabelige enkeltheder for VereVet blev præsente-
ret på den 17 . International Symposium of World Associ-
ation of Veterinary Laboratory Diagnosticians i Canada I 
slutningen af juni .
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Kina, der tegner sig for over 60 % 
af den samlede asiatiske produk-
tion, dominerer ægproduktionen 
i regionen, siger industrien ana-
lytiker, skriver markedsanalytiker 
Terry Evans i sin seneste gennem-
gang af hønseægsektoren i Asien.

Af de store ægproducerende regioner voksede produk-
tionen i Asien hurtigst i perioden 2000 til 2013 (tabel 1 
og figur 1) .

Asien.
I de år voksede produktionen i Asien med 2,5 % om året 
fra 29 mio . tons til 40 mio . tons . Den globale produktion 
steg fra 51,1 mio . tons til 68,3 mio . tons eller i gennem-
snit med 2,3 % om året, så Asien øgede sin andel af 
verdensproduktionen fra 56,8 til 58,6 % .

Verden ægproduktionen ser ud til at fortsætte med at 
stige med mere end 2 % om året, og dermed vil pro-
duktionen i 2015 nærme 71,5 mio . tons, hvoraf Asien vil 
bidrage med mere end 42 mio . ton eller omkring 59 % . 
Det skal bemærkes, at FAO’s tal omfatter kommerciel 
produktion, skøn over baggårdsproduktionen og produk-
tionen af   rugeæg .

GLOBAL FJERKRÆ TRENDS  
– HURTIG VÆKST I ASIENS ÆGPRODUKTION

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ AUGUST 2015

Tabel 1: Verdens ægproduktion pr region (mio . tons) . Kilde: FAO

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

af høner (mio .) i Asien .
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GLOBAL FJERKRÆ TRENDS  
– HURTIG VÆKST I ASIENS ÆGPRODUKTION

Tabel 2: Produktion af æg i Asien (1 .000 tons) . Kilde: FAO . ›››
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Det globale antal af æglæggere steg i perioden fra 
4,976 mis . til 7,035 mia ., og det samlede antal i Asien 
steg fra 3,055 mia . til 4,494 mia . (tabel 1) . Stigningen 
i Asiens andel af tonnagen af   æg er således lavere end 
stigning i antal høner, fordi produktiviteten generelt ikke 
er så høj som i de andre store producerende regioner, og 
den gennemsnitlige ægvægt er også lavere .
Ikke overraskende dominerer Kina, der tegner sig for 
mere end 61 % af den samlede regionale asiatiske 
ægproduktion (tabel 2 og 3) .
Med en årlig vækstrate på lidt over 2 %, er produktion 
i Kina steget fra 18,6 mio . tons til 24,5 mio . tons - eller 
til 36 % af den globale ægproduktion verden - mellem 
2000 og 2013 . Kinas vækstrate var langsom, når den 
sammenlignes med de 5 % om året, der blev opnået 
i Indien, Indonesien og Pakistan og de 4 % om året i 
Malaysias .

GLOBAL FJERKRÆ TRENDS  
– HURTIG VÆKST I ASIENS ÆGPRODUKTION
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Tabel 3: Produktion af æg i Asien i 2013 efter størrelse (1 .000 

tons) . Kilde: FAO .

Figur 2: De største ægproducerende lande i Asien, minus Kina 

(mio . tons) .
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Den førende æg producerende nationer i regionen (tabel 
4) tegnede sig for omkring 36,3 mio . tons i 2013 eller 
næsten 91 % af den samlede asiatiske ægproduktion på 
40 mio . tons . Selv om denne gruppes samlede produk-
tion steg med ca . 9,4 mio . tons på de 13 år, var væksten 
kun 2,3 % om året, deres andel af den samlede regio-
nale produktion fald faktisk med et par procentpoint .
Produktionen i de øvrige lande i regionen er steget med 
4,3 % om året, og deres samlede produktion steg fra 
2,13 mio . tons til 3,66 mio . tons .
Blandt disse lande steg produktionen med ca . 10 % om 
året i Myanmar og Usbekistan, mens produktionen steg 
med næsten 6 % om året i Vietnam til 380 .000 tons i 
2013 .
Selv med en mere moderat vækst på 4 % steg produk-
tionen i Saudi-Arabien til 220 .000 tons, mens væksten 
synes at have været ret begrænset siden 2010 .

Kina.
Fordi produktionen i Kina er så meget større end i nogen 
af   de andre førende lande (tabel 4), er dette land ikke 
medtaget i figur 2 .
Med en årlig vækst på godt 2 %, er produktion i Kina 
vokset fra 18,6 mio . tons i 2000 til 24,5 mio . tons i 
2013 . Ifølge Wayne Liu fra Ovodan Food (Kina), bliver 
ægfarmene i Kina i øjeblikket større . Den største har 
mere end 3 mio . høner, mens der er 5 farme med over 1 
mio . høner og mindst yderligere 10 sådanne enheder er 
under opførelse .
I 2005 var der i Jiangsu-provinsen ca . 150 mio . æglæg-
gere, men kun én farm havde mere end 200 .000 høner . 
I dag er der i denne provins mere end 15 farme med 
over 200 .000 høner . Alle Kinas kommercielle æglægge-
re holdes i bure . Opdelingen mellem brunskallede og æg 
med anden skalfarve er estimeret til 70:30 .
 ›››

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ AUGUST 2015

GLOBAL FJERKRÆ TRENDS  
– HURTIG VÆKST I ASIENS ÆGPRODUKTION

Tabel 4: De største ægproducerende lande i Asien (1 .000 tons) . Kilde: FAO .
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Indien. 
Indien har opnået en årlig vækst i produktionen på 5 
%, så produktionen nåede op på 3,8 mio . tons i 2013 . 
Men ifølge oplysninger fra IEC nåede produktion næsten 
4,2 mio . tons i 2013 . Kommercielle æglæggere er alle 
opstaldet i bure . Omkring 92 % af æggene er hvidskal-
lede, mens resten er brune . Indien har de laveste ægpro-
duktionsomkostninger i Asien . Dette, plus en relativt svag 
valuta, har været en stor faktor i at øge efterspørgslen 
efter indiske tørrede ægprodukter i Sydøstasien .
 
Japan.
Af de store aktører i Asien er Japan det eneste land, der 
ikke havde nogen vækst i perioden, hvor produktionen 
lå stabilt på omkring 2,5 mio . tons . Næsten 96 % af 
hønerne holdes i bure, mens omkring 3,5 % er skrab og 
mindre end 1 % er frilands og øko . 

Indonesien.
Ægbranchen i Indonesien har haft en tilsvarende vækst 
som Indien, hvor produktionen er blevet fordoblet mellem 
2000 og 2013 for at nå 1,2 mio . tons . 

Tyrkiet.
Produktionen i Tyrkiet har oplevet en særlig stærk vækst 
på næsten 12 % om året i de tre år fra 2010, så produk-
tionen nåede over 1 mio . tons i 2013 . I 2014 synes pro-
duktionen at være steget med 4 % til 1,07 mio . tons . Alle 
hønerne er opstaldet i bure, og forholdet mellem hvide til 
brune æg er 79:21 .

Iran.
Udbrud af højpatogen fugleinfluenza (HPAI) reducerede 
produktionen i Iran dramatisk i 2011 . Produktionen er 
kommet i gang igen, og data, der er offentliggjort af IEC 
for 2013 på omkring 900 .000 tons, peger på en langt 

større forbedring end tallene fra FAO . Den kommercielle 
ægproduktion foregår i bure . Omkring 98 % af produkti-
onen består af hvidskallede æg . 

Malaysia.
Hvert af de resterende fire lande i denne regions ’Top 10’ 
producerer mere end 600 .000 tons om året, Malaysia er 
den største med ca . 660 .000 tons, og hele produktionen 
er brunskallet . Som det er almindeligt i hele Asien, er de 
fleste af Malaysias kommercielle æglæggere opstaldet i 
bure, med kun en lille andel (mindre end 1 %) holdes som 
skrab eller frilands .

Artiklen er publiceret i ThePoultrySite Digital May 2015 .
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MAFA
SILOPROGRAM

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
(6



31

MEDDELELSER
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ AUGUST 2015

Produktionen af fjerkrækød i 
Polen har ekspanderet kraftigt i 
de seneste år. Mellem 2008 og 

2014 voksede den polske produktion fjerkrækød 
med 44 % til 2,56 mio. tons. Polen har nu i nogle 
år været den største producent af fjerkrækød i EU. 

De nu offentliggjorte tal for produktionen i 2014 ligger 
over tidligere offentliggjorte værdier, fordi man nu også 
medregner produktionen på bedrifter og slagterier med 
under 50 ansatte . 

For 2015 foreligger der allerede oplysninger om slagt-
ninger i de større virksomheder . Disse tal viser, at udvi-
delsen af   produktionen fortsætter . 
I de første tre måneder af 2015 steg slagtningerne af 
kyllinger i forhold til samme periode sidste år med 16 % 
til 398 .880 t . 
Kalkunslagtningerne steg med 14 % til 74 .170 tons . 
Også i andesektoren er der registreret en stigning, 
nemlig på 22 % . Andeslagtninger udgjorde fra januar til 
marts 2015 til 12 .250 tons . 
 
Mere eksport, mindre import. 
Den øgede produktion kan ikke helt afsættes på det 
polske marked . Polen har stigende fokus på eksport . I 
de første fire måneder i 2015 blev der ifølge det polske 
landbrugsministerium eksporteret 257 .383 tons fjer-
krækød, hvilket var 17 % mere end samme periode i 
2014 . 
Et kilo fjerkrækød havde en gennemsnitlig værdi på 1,87 
€ (ca . 13,95 kr .) . 
Den største aftager var Tyskland med 41 . 066 t, hvilket 
svarede til omkring 16 % af den samlede eksport . 
Importen til   Polen faldt i samme periode med 9 % til 
11 .035 tons .

DGS / jnl
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POLEN FORTSÆTTER MED AT UDVIDE  
SLAGTEKYLLINGEPRODUKTIONEN 

Rusland producerer mere og importerer 
mindre fjerkræ.
I følge det russiske landbrugsministerium udgjorde Rus-
lands fjerkræproduktion i perioden januar til juni 2015 
2,247 mio . tons, hvilket var 9,4 % eller 192 .800 tons mere 
end i samme periode i 2014 . Væksten i ægproduktionen 
blev også registreret i samme periode, med en samlet pro-
duktion på 13,6 mia . æg . Det er 3,2 % eller 420 mio . æg 
mere end sidste år, siger rapporten fra landbrugsministeri-
et . Den største stigning i produktionen af fjerkrækød kom 
fra landbrugsvirksomheder i Republikken Mari El (37 .800 

tons, + 77,4 %), Belgorod Oblast (36 .800 tons, + 11,9 
%), Bryansk Oblast (29 .800 tons, + 57,2 %)  . Den største 
vækst i ægproduktionen kom fra virksomheder i Belgorod 
Oblast (73,6 mio . æg, + 15,9 %), Saratov Oblast (65,9 
mio . æg, + 39,1 %), Yaroslavl Oblast (62,5 mio . æg, + 
12,2 %) og Ryazan Oblast (55,2 mio . æg, + 21,6 %) . De 
gennemsnitlige priser for kylling lå den 6 . juni 2015 på 
109 .220 rubler (ca . 11 .300 kr .) pr . tons . I følge de russiske 
statistik myndigheder faldt importen af fjerkrækød med ca . 
70 % i samme periode .

World Fjerkræ / jnl
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Fejlbehæftet forskning udløser kovending om 
kolesterol. 

Fødevarer med højt indhold af kolesterol har siden 
1970’erne været beskyldt for at udgøre en fare for 
menneskers sundhed, men nu vil de amerikan-
ske myndigheder fjerne kolesterol fra listen over 
’næringsstoffer, der giver anledning til i bekym-
ring’, og læger fokuserer nu på sukker som den 
største trussel i kosten.

I årtier er æg blevet blacklistet som en fødevare, man 
burde undgå, og de blev beskyldt for at være årsagen til 
åreforkalkning, hjertekarsygdomme og slagtilfælde .
Men videnskabelige undersøgelser, som advarede os 
mod spise æg og andre fødevarer med højt indhold af 
kolesterol, såsom smør, skaldyr, bacon og lever, kan 
have været behæftet med fejl, hedder det i en ny rapport 
fra USA .
Fødevarer med højt kolesterolindhold er blevet brænde-
mærket som værende en fare for menneskers sundhed 
siden 1970’erne, en advarsel, der længe har delt den 
medicinske verden .
Et stigende antal eksperter har argumenteret, at der ikke 
er nogen sammenhæng mellem højt kolesteroltal i føde-
varer, og farlige niveauer af kolesterol i blodet .

Amerikanerne ændrer holdning.
I et træk, der signalerer en dramatisk ændring i holdnin-
gen til spørgsmålet, vil den amerikanske regering lytte til 
rådene om at droppe kolesterol fra listen over ”nærings-
stoffer, der giver anledning af bekymring” .

En arbejdsgruppe under det amerikanske landbrugsmini-
sterium (USDA) har sagt, at den vil lytte sig for ny forsk-
ning, der underminerer den rolle, som kolesterol spiller i 
befolkningens hjertesundhed .
Dietary Guidelines Advisory Committee har planer om at 
ikke længere at advare folk om at undgå æg, skaldyr og 
andre kolesterolholdige fødevarer .
U-vendingen, der baseret på udvalgets rapport, vil gøre 
op med næsten 40 års offentlige sundhedsadvarsler 
mod at spise mad med kolesterol . Den amerikanske 
hjertespecialist Dr . Steven Nissen fra Cleveland Clinic 
siger: ”Det er den rigtige beslutning . Vi gav forkerte 
kostråd . De har været forkerte i årtier .”
Læger vil stoppe med at advare mod kolesterol og mæt-
tet fedt og i stedet fokusere på sukker som den største 
trussel i kosten .

Det vil også ske i Storbritannien.
The Daily Mails lægelige medarbejder 
Martin Scurr forudser, at det samme 
også vil ske i Storbritannien
Han siger: ”Jeg tror,   vi er ved et ven-
depunkt, hvad angår kolesterol . Der 
har været en masse særinteresser hos 
folk, der taler om kolesterol, fordi det 

er let at formidle til offentligheden, at fedtholdige føde-
varer som smør, ost og rødt kød forkalker deres arterier . 
I virkeligheden er der mange andre risikofaktorer, men 
på en måde vi er blevet besat af kolesterol .”

HVORFOR SMØR OG ÆG  
IKKE HAR SLÅET OS ALLE IHJEL

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ AUGUST 2015
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Den London-baserede kardiolog dr . Aseem Malhotra, 
der er videnskabelig direktør for gruppe ’Action On 
Sugar’ skrev i British Medical Journal, at det var tid til at 
”glemme myten om den rolle, mættet fedt har i hjerte-
karsygdomme” .
Han tilføjede, at fødevareindustrien effektivt havde 
bidraget til hjertekarsygdomme ved at sænke niveauet af 
mættet fedt i fødevarer og erstatte det med sukker .

Hvem havde ansvaret.
Matt Ridley, konservativ medlem af 
Overhuset og videnskabsforfattersiger, 
at der bør være en undersøgelse af 
”hvordan den medicinske og videnska-
belige verden har lavet sådan en episk 
fadæse” .

Han beskrev ændringen af   rådgivning i USA som en 
”mægtig kovending« og sagde, at undersøgelser, der for-
binder højt kolesteroltal og mættet fedt i fødevarer med 
hjertekarsygdomme blev ’blandet med skandale” .

Artiklen er en oversættelse af artiklen ’Why butter and 
eggs won’t kill us after all: Flawed science triggers 
U-turn on cholesterol fears’ i Daily Mail den 25 . maj 
2015 .
Originalartiklen kan læses på dette link: http://www .dai-
lymail .co .uk/health/article-3096634/Why-butter-eggs-
won-t-kill-Flawed-science-triggers-U-turn-cholesterol-
fears .html#ixzz3eIaWZtFT  
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HVORFOR SMØR OG ÆG  
IKKE HAR SLÅET OS ALLE IHJEL

Nyt redskab til smitteopsporing. 
Jean Guard, dyrlæge hos USDA, har udviklet et omkost-
ningseffektivt diagnostisk værktøj og datasæt til at iden-
tificere forskellige stammer af Salmonella .
Værktøjet, der kaldes Intergenic Sequence Ribotyping 
eller ISR, kan hjælpe til at forbedre fjerkræproduktionen 
og menneskers sundhed internationalt, fordi det hjælper 
med at kontrollere salmonella i produktionen og i fjer-
kræprodukter, siger USDA .
Guard er ansat hos USDA Agricultural Research Ser-
vice (ARS) Egg Safety and Quality Research Unit ved 
Richard B . Russell Research Center i Athens, Georgia .
På nuværende tidspunkt er der andre sekvens eller 
DNA-baserede metoder til serotypning af Salmonella . 
Den traditionelle metode, kaldet Kauffmann-White eller 
KW, er kostbar og identificerer ifølge Guard kun en 
bestemt serotype i 80 % af tilfældene . ISR bliver brugt 
til at serotype stammer inden en særlig ondartet gruppe 
kaldet Salmonella enterica, som er den type, der er for-

bundet med fødevarebårne sygdomme .
ISR-teknologi er tilgængelig for specialiserede labora-
torier, producenter eller andre kvalificerede brugere, der 
tegner licens på Material Transfer Agreement (MTA) . 
En laboratorietekniker hos producenten kan tage en 
prøve fra gården, dyrke den for Salmonella, og køre en 
PCR for at isolere serotypen fra et enkelt afsnit eller et 
stykke DNA . Producenten kan derefter sende prøven til 
et specialiseret laboratorium - også med en MTA licens - 
der bruger ISR værktøjet til sekventering af Salmonella . 
Laboratoriet sender derefter resultatet af sekventeringen 
tilbage til producenten ved at indtaste sekvensen på en 
privat online konto . Producenter og diagnostiske kon-
sulenter har adgang til deres private konti for at hente 
deres sekvenser . De kan derefter sammenligne deres 
sekvenser med dem i ISR-baserede datasæt for et per-
fekt match . ISR-teknologi giver en tidligere advarsel eller 
detektionssystem til landmændene .

World Poultry / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET



38

Det britiske Food Standards Agency (FSA) har 
opfordret supermarkedskæde, der endnu ikke 
offentliggjort resultater af deres campylobacter 
reduktionsstrategier til at gøre det, fordi resulta-
terne for hele året nu er offentliggjort.

De afslører, at, som forventet, havde ingen supermar-
kedskæde opfyldt FSA’s mål om, at højst 10 % af hele 
kyllinger måtte have det højeste niveau af forurening i 
februar 2015 . 
Tre supermarkedskæder har efterfølgende sagt, at de 
nu rammer det mål, baseret på interne test . 
Af de 4 .000 kyllinger, som FSA købte i supermarkeder, 
butikker og slagtere, blev 19 % testet positiv for det 
højeste niveau af forurening, mens 79 % havde en vis 
forurening . 
FSA sagde, at kun to supermarkedskæder kunne diffe-
rentieres, når konfidensintervallerne blev taget i betragt-
ning - Tesco med de laveste samlede resultater og Asda 
med de højeste . 
Campylobacter forgiftning, som man hovedsageligt 
mener stammer fra fjerkræ, skønnes årligt at forårsage 

280 .000 humane tilfælde i Storbritannien, hvilket gør en 
reduktion af forekomsten til en prioritet for regeringen .

FSA FRIGIVER CAMPYLOBACTERPRØVE- 
RESULTATER FOR HELE ÅRET
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Supermarkedskæde Antal prøver % halsskind-
sprøver positive 
for campylo-
bacter (95 % 
konfidensinter-
val)

% halsskind-
sprøver
med >1,000 
cfu/g campy-
lobacter (95 % 
konfidensinter-
val)

% pakkeprøver 
positive for cam-
pylobacter (95 
% konfidensin-
terval)

Asda 662 80,4 (77,3 – 83,4) 29,7 (26,3 – 33,2) 12,4 (10 – 15,0)

Co-op 378 78,1 (73,8 – 82,2) 19,1 (15,3 – 23,1) 4,9 (2,9 – 7,2)

M&S 130 67,1 (58,9 – 75,1) 17,4 (11,1 – 24,1) 2,9 (0,6 – 6,0)

Morrison’s 349 75,8 (71,4 – 80,0) 22,0 (17,7 – 26,4) 11,2 (8,1 – 14,6)

Sainsbury’s 557 69,7 (65,8 – 73,5) 16,4 (13,3 – 19,6) 4,9 (3,1 – 6,8)

Tesco 1,235 66,5 (63,9 – 69,0) 12,8 (10,9 – 14,6) 4,0 (3,0 -5,2)

Waitrose 111 73,8 (65,0 – 82,1) 18,4 (10,8 – 26,7) 9,7 (3,8 – 16,3)

Others [2] 589 76,8 (733 – 80,1) 23,9 (20,5 – 27,4) 6,7 (4,8 – 8,8)

Total 4,011 72,8 (71,4-74,2) 19,4 (18,2 -20,6) 6,7 (5,9 – 7,5)

Tabel 1: Resultat pr supermarkedskæde
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Overgår målsætningen.
Morrisons, Marks & Spencer og Waitrose har hver 
især offentliggjort de seneste testdata, som viser mere 
opmuntrende tal - et træk som   Steve Wearne, politisk 
direktør i FSA, hilser velkommen . Co-op offentliggjorde 
sin strategi, men sagde, at det var for tidligt at offentlig-
gøre detaljerede tal . 
Marks og Spencer hævdede, at kun 7 % af deres kyllin-
ger nu lå på de højeste niveauer af forurening efter stop 
for udtynding i besætningerne, forbedret biosikkerhed 
og ”lynnedkøling af overfladen” på slagtekroppene på 
slagteriet . 
Morrisons sagde, at kun 2,3 % af deres kyllinger, som 
var blevet testet siden januar, var stærkt forurenet, et 
godt stykke under FSA’s mål om 10 % . 
Waitrose har sammen med Moy Park, der er deres 
hovedleverandør af fjerkræ, lavet en lignende erklæring . 
Men selv om de er positive, så dækker disse første 

resultater de koldere måneder af året, hvor campylobac-
terniveauet er kendt for at være lavere .
 
Udfordring til supermarkedskæderne.
Wearne sagde: ”Jeg ønsker at udfordre de detailhandle-
re, der endnu ikke, som Marks and Spencer, Morrisons, 
Co-op og Waitrose, har påvist nogen effekt af arbejdet 
med at reducere i forureningen med campylobacter på 
kyllingerne på deres hylder . Vi forventer, at alle super-
markedskæde og slagterier vil nå de reduktioner, vi har 
set i disse 3 supermarkedskæder . Det er den eneste 
måde, vi vil nå målet, vi alle har skrevet under på .” 
Han tilføjede, at test ville fortsætte med en anden runde 
fra begyndelsen af sommeren . FSA vil også frigive det 
fulde datasæt af sin undersøgelse, der løb fra februar 
2014 til februar 2015 .

Farmers Weekly / jnl
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Hvordan har hønen det?
En af de bedste måder at se, hvordan hønen har det, er 
ved at se på æggeskallen . Det siger Malin Alm, der har 
sammenlignet forskellige velfærdssystemer i sit ph .d .-pro-
jekt på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) . Der er en 
række af velfærdssystemer, men der er en vis usikkerhed 
om, hvor gode de i virkeligheden er . Malin Alm, som er 
husdyrsagronom ved SLU, har derfor undersøgt et antal 
og sammenlignet dem mod hinanden . Hun så på, hvor-
dan de forskellige metoder fungerede, hvis hønen endte 
i forskellige stressede situationer . Selv foderet, alder og 
tidspunkt på dagen blev taget i betragtning . ”Ved et relativt 
kortvarig stress øges mængden af stresshormoner i gød-
ning og æg . Antallet af æg med forskellige variationer på 
æggeskallen steg, og forholdet mellem forskellige typer 
af hvide blodlegemer i blodet ændrede sig . På længere 
sigt, afspejlede hønernes velbefindende sig godt i deres 
befjering, samt i hvor bange hønerne var, men også i antal-

let af æg med afvigelser på skallen” siger Malin Alm, i en 
pressemeddelelse . Det var netop æggeskallen, der viste 
de fleste forandringer . En særlig interessant afvigelse var 
ifølge Malin, hvor æggene havde en ru skal på toppen . I 
undersøgelsen registrerede hun en øget andel af disse æg 
efter, at hønerne havde været udsat for kortvarig stress 
og i grupper af høner, som på længere sigt fik dårligere 
velfærd ved andre metoder . Malin mener derfor, at man 
ved at se på æggene på en nem og billig måde kan afgøre 
velfærden uden at forstyrre hønerne . Hun mener dog, at 
der er forskellige faktorer, der kan påvirke resultaterne af 
forskellige velfærdsmetoder . Forskellige metoder fungerer 
forskelligt, når man skal se forskellene i trivsel og stress 
afhængig af, hvornår de anvendes . Endelig siger Malin, at 
det derfor er vigtigt at anvende flere forskellige metoder 
for at kunne måle trivsel og stressniveauer på en pålidelig 
måde . Afhandlingen på 72 sider kan fås ved henvendelse 
til sekretariatet .

Jordbruksaktuellt / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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Forskere fra 20 lande mødtes 
for at diskutere blodmiden, Der-
manyssus gallinae.

Af specialkonsulent Susanne Kabell, 

SEGES .

Det første COST Conference and Management Com-
mittee arrangement om ”Øget kendskab til og forskning 
indenfor bæredygtig kontrol af den røde blodmide, Der-
manyssus gallinae (COREMI) - COST ACTION FA1404” 
- blev afholdt i Foggia i Italien den 28 .-29 . maj 2015 . 

Konferencen var organiseret af University of Foggia’s 
Department of Agricultural, Food and Environmental 
Science (SAFE), Afdeling for Parasitologi ved Professor 
Annunziata Giangaspero . 
Konferencens første dag, den åbne del, blev afholdt i 
en tidligere kirke i Foggias centrum, Santa Chiara Audi-
torium med 150 deltagere . Deltagerne var forskere (32 
%), dyrlæger og agronomer (16 %), fjerkræteknikere (10 
%) og studerende (35 %), alle med en særlig interesse i 
blodmider . 
Management Committee mødet på universitetet den føl-
gende dag omfattede repræsentanter for alle de lande, 
der er involveret i dette EU projekt . Undertegnede deltog 
begge dage for Danmark .
 
Hvad er COST ACTION – COREMI? 
Det europæiske COST ACTION-COREMI projekt bliver 
ledet af professor Olivier Sparagano fra 
Coventry University (UK) og har som mål at opnå en 
synergistisk og holistisk håndtering af mulighederne 
for at forbedre sundhed, velfærd og produktivitet hos 
millioner af æglæggende høner gennem mere effektiv 
forebyggelse og kontrol med den røde blodmide, Der-
manyssus gallinae . 
Dette mål skal nås gennem et bredt samarbejde på 
tværs af fagområder mellem forskere og andre indenfor 
og rundt om EU’s medlemsstater, som har interesse for 
blodmider og for at den europæiske fjerkræindustri kan 
blive stadig mere konkurrencedygtig i forhold til andre 

førende nationer . COREMI stræber efter at samle eksi-
sterende viden og erfaringer for at øge kendskabet til 
blodmider og deres økonomiske og sociale betydning, 
sådan at denne viden kan anvendes til at indføre effekti-
ve og bæredygtige kontrolmetoder .

Hvem deltog i COST Mødet og hvorfor? 
De bedst kvalificerede forskere fra mange europæiske 
og ikke-europæiske lande (England (UK), Belgien (B), 
Kroatien (HR), Danmark (DK), Finland (Fi), Holland 
(NL), Rumænien (RO), Serbien (SE), Frankrig (FR), 
Tjekkiet (CR), Tyskland (DE), Portugal, Italien (It), Nor-
ge (NO), Polen (P), Spanien (Sp), Sverige (S), Schweiz 
(SZ), Israel (Is) og Canada (CND)) mødtes for at dis-
kutere et af de vigtigste emner for fjerkræindustrien: 
Dermanyssus gallinae, bedre kendt som den røde blod-
mide, eller i Danmark bare blodmiden . Denne parasit 
truer dyresundheden dels direkte ved at suge blod af 
hønerne, dels som vektor for virus og bakterier . Blod-
mider kan også være et problem for mennesker, når de 
angriber medarbejdere i stalden, og der har i byområder 
været tilfælde, hvor blodmider fra duereder har angrebet 
mennesker . 
Mødet gav mulighed for konstruktive diskussioner, og 
først og fremmest for at dele væsentlige resultater fra 
forskning i udviklingen af effektive overvågningsmetoder 
og bedre måder at kontrollere parasitten på i fjerkræpro-
duktionen .

Emner, der blev diskuteret på tværs af discipliner, 
men med synergieffekt.
Konferencen var lagt i meget informative rammer . Efter 
Professor Sparagano’s introduktion og  
præsentation af Cost Action (formål, struktur, aktivi-
teter), blev konferencens 4 hovedtemaer præsenteret, 
anført af lederne af COREMIs fire arbejdsgrupper, pro-
fessor Olivier Sparagano (UK), Monique Mul (NL), Lise 
Roy (FR) og Antonio Camarda (It), med præsentationer 
fra 14 indlægsholdere . 

 ›››
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Hovedtemaerne for konferencen var følgende:
 
- Udvikling af alternative kontrolforanstaltninger
Det er vigtigt at holde blodmidepopulationen nede i kom-
mercielle høneflokke for at opretholde optimal sundhed 
og dyrevelfærd . Behandling af anlægget med syntetiske 
pesticider er stadig den mest udbredte metode til kontrol 
af blodmider . På grund af udfasning af nogle tidligere 
anvendte pesticider, som er påvist giftige og miljøskade-
lige, er udbuddet af effektive midler begrænset . Proble-
met vokser yderligere i takt med at blodmiderne udvikler 
resistens overfor de pesticider, der er til rådighed . Det 
haster med at udvikle alternative kontrolmetoder, og 
strategier der kan forlænge de eksisterende midlers 
effektivitet .
Kathryn Bartley (Moredun Research Institute, UK) for-
talte om udviklingen af en lovende vaccine-baseret kon-

trolstrategi . Den første prototype af vaccinen er på vej til 
præ-klinisk afprøvning . Forskningen på dette område er 
dog stadig kun lige kommet fra start . 
Pedro Hernández-Crespo (CIB-CSIC, Sp) og Tuomo 
Tuovinen (Natural Resources Institute, Fi) foreslog at 
bruge den viden, der allerede foreligger vedrørende 
mider indenfor plantesygdomme, og iværksætte en 
forskningsindsats fælles med plantemide-forskere for at 
fremskynde forskningen i blodmider . Herudover anbefa-
lede de at undersøge mulighederne for en strategi, der 
kombinerer siliciumbehandling med de nye kontrolme-
toder som vacciner, nye pesticider, rovmider, patogene 
svampe og planteolier for at sikre, at nye bekæmpelses-
metoder lever op til de krav, der stilles af landmanden 
(dvs . målrettet, prisvenlig og effektiv) . Brugen af pestici-
der skal reduceres af hensyn til menneskers sundhed og 
af hensyn til miljøet .
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- Slutbrugere (One Health)-tværfaglig tilgang.
“One Health er en kombineret indsats fra flere faglige 
discipliner for at forbedre menneskers, dyrs og planters 
sundhed i bæredygtige økosystemer ved at anvende en 
integreret systemtilgang for at nå frem til transnationale 
løsninger .” 
Wim van der Poel (Central Veterinary Institute, NL) 
understregede, at samarbejde på tværs af faggrupper 
og systemtilgang er påkrævet for at overkomme proble-
merne med blodmider, da både dyr, mennesker og miljø-
faktorer indgår i problemstillingen .
Cristian Magdas (University of Cluj-Napoca, RO) forsker 
i Rumænien, hvor der er næsten 35 millioner æglæg-
gere . 25 % af hønerne bliver holdt i private hønsegårde 
med op til 100 høner . 80-95 % af disse har blodmider . 
Især i de små private hønsehold har uhensigtsmæssige 
behandlingsmetoder medført, at blodmiderne er resi-
stente overfor pesticider . En af de største bekymringer i 
Rumænien er anvendelse af ulovlige midler, som resulte-
rer i restkoncentrationer i æg og kød fra de små, private 
hønsehold . 
Olivier Sparagano (Coventry University, UK) gennemgik 
en præsentation på vegne af David George, (Northum-
bria University, UK), som havde måttet melde afbud . 
Fokus lå på det stigende antal registrerede blodmide-
angreb hos mennesker og behovet for samarbejde med 
hudlæger for at imødekomme underdiagnosticering og 
fejldiagnosticering af ”dermanyssosis” . Blodmider mis-
tænkes for at kunne overføre Lyme disease (borrelliose), 
Bartonella bakterier og Babesia (en protozo, der inficerer 
røde blodlegemer), og der bør derfor sættes ind for at 
undersøge i hvor høj grad blodmider truer menneskers 
sundhed . 
Korrekt overvågning og monitorering er et vigtigt led 
i forskning i og kontrol med blodmider . Jutta Berk 
(Friedrich Loeffer Institute, DE) præsenterede forsk-
ningsresultater, der viste at modificerede midefælder (et 
plastikrør foret med bølgepap) er nyttige for bestemmel-
se af midernes tilstedeværelse i æglæggerhuse, og et 
vigtigt led i effektiv midekontrol .

- Genetisk struktur i en omskiftelig verden. 
Udviklingen i DNA-baseret bioteknologi har medført 
suveræne muligheder for at forbedre indsigten i både 
blodmiders og andre organismers adfærdsmønstre i 
fjerkræstalde, hvilket har stor betydning set i lyset af de 
aktuelle skiftende globale vilkår . 
Når man betragter den genetiske struktur som en kilde 
til at udpege DNA-markører, er dette emne relateret til 
hele metodologien og kæder alle diskussionsemnerne 
om blodmider sammen . DNA-markører kan give et 
dybere kendskab til blodmiders epidemiologi, til bedre 
forebyggelses- og kontrolmetoder, bidrage til identifika-
tion af mulige nye kontrolmetoder (som f .eks . udvikling 
af vacciner, styring af resistens), ikke mindst set fra en 
One Health vinkel . Værdien af kendskabet til den gene-
tiske struktur i epidemiologiske studier blev underbygget 
effektivt af Øivind Øines (Veterinærinstituttet i Oslo, 
NO), hvis forskning har vist, at den blodmidepopulation, 
der findes hos konsumægshøner i Norge ikke synes at 
have nogen forbindelse til de mider, der findes hos vilde 
fugle, men har en ret begrænset udbredelse . 
Behovet for genetiske studier også på andre områder 
blev fremhævet af Danijela Horvatek (University of Zag-
reb, HR), som opsummerede forskningen i blodmiders 
rolle som vektorer, og af Jan Chirico (Sveriges Veteri-
nærinstitut, S), som forklarede de nye muligheder for at 
overvåge og kontrollere adskillige typer af leddyr (arthro-
poder) ved hjælp af molekylære værktøjer (”stregkoder”, 
barcoding/metabarcoding) . 
Den praktiske anvendelse af sådanne nye værktøjer på 
økosystem-niveau i forskellige besætninger blev demon-
streret i en præsentation af Monica Young (University of 
Guelph, CND), som beskrev hvorfor og hvordan geneti-
ske stregkodesystemer (barcoding) virker . For eksempel 
kan man ved en hurtig og effektiv karakterisering af 
mikroorganismer, der lever i strøelsen, identificere mider 
og samlinger af mikroorganismer, der har en begræn-
sende effekt på blodmider, eller andre typer af blodmi-
der (den nordiske fuglemide Ornithonyssus sylviarum), 
ligesom man vil kunne påvise epidemiologiske mønstre 
for mideoverførte bakterielle eller virusbetingede syg-
domme . 

BLODMIDER ER EN ALVORLIG UDFORDRING  
FOR FJERKRÆPRODUKTIONEN I HELE VERDEN

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ AUGUST 2015



43

- Epidemiologi, patologi, geografisk kortlægning 
og overvågning.  
Kendskab til den røde blodmides morfologi, biologi, 
livscyclus, populationsdynamik og adfærd er alt sammen 
vigtig nøgleinformation for bedre generel forståelse af 
Dermanyssus gallinae og dens udbredelse på fjerkræfar-
me . Behovet for at generere denne viden hænger direk-
te sammen med de øvrige omtalte temaer, og informati-
onerne er afgørende for en fælles strategi til kortlægning 
eller overvågning af blodmider i større sammenhænge .
Antonella Di Palma (University of Foggia, It) fortalte om 
den evolutionære udvikling af den røde blodmide til den 
blev en parasit . Hendes studier af bl .a . midens mundde-
le har bidraget til forståelse af midens (genetisk basere-
de) morfologiske strategi i angrebet på værterne .
Lionel Zenner (VetAgro Sup Lyon, FR), præsenterede 
en oversigt over den røde blodmides livscykus, biologi 
og populationsdynamik og fremhævede, hvordan disse 
informationer kan anvendes i en modelberegning, sådan 
at man vil kunne forudsige effekten af sanering eller af 
kemisk behandling for mider og derfor også overordnet 
af kontrollen med blodmider . 

Afslutning.
Denne første COST Action FA1404-konference gav 
informationer om en del forskning i blodmider i Europa 
og andre lande, og mulighed for kontakter mellem for-
skere, som ønsker at samarbejde og blive medlemmer af 

COST Action FA1404 . Dette er uhyre vigtigt, da COST 
gruppen skal åbne nye livliner for fortsat at kunne forføl-
ge sine mål og imødekomme fjerkræindustriens behov . 
På konferencen blev det fremhævet, at COST Actions 
understøtter unge forskere ved at tilbyde korte videnska-
belige ophold (Short Term Scientific Missions (STSM)) . 
Herved tilstræbes det at styrke eksisterende netværker 
og etablere nye samarbejder mellem COST lande, lige-
som ved træningsophold og workshops . STSMs kan 
søges af forskere op til 8 år efter afsluttet ph .d .
Den første konference kunne gennemføres bl .a . på bag-
grund af økonomisk støtte fra lokale institutioner (Order 
of Veterinary Surgeons, Banca del Monte Foundation) 
og firmaer (APPI, Olmix, Bayer, Elanco, Zoochimica og 
Levanchimica), som er interesserede i at støtte forskning 
i bæredygtig kontrol med denne fjerkræplage . 
Hvis du har fået lyst til at deltage i denne COREMI 
COST Action, eller har brug for yderligere informationer, 
kan du kontakte Susanne Kabell, SEGES, ska@seges .
dk, tel +45 21717742

SCIENTIFIC COMMITTEE. 
Olivier Sparagano (Chair) UK (Olivier .sparagano@coven-
try .ac .uk ) 
Elias Papadopoulos (Vice-Chair) EL (eliaspap@vet .auth .
gr) 
Kathryn Bartley (WG1) UK (Kathryn .Bartley@moredun .
ac .uk) 
Monique Mul (WG2) NL (monique .mul@wur .nl) 
Lise Roy (WG3) FR (lise .roy@univ-montp3 .fr ) 
Antonio Camarda (WG4) IT (antonio .camarda@uniba .it) 
Annunziata Giangaspero (STSM) IT (annunziata .giangas-
pero@unifg .it) 
 
LOCAL ORGANIZERS. 
Annunziata Giangaspero - University of Foggia, Italy 
Antonio Camarda - University of Bari, Italy 
Maria Assunta Cafiero - IZS Foggia, Italy 
Marianna Marangi - University of Foggia, Italy 

Website: www .cost .eu/COST_Actions/fa/Actions/
FA1404
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UDBRUD AF HØJPATOGEN FUGLEINFLUENZA  
I TYSKLAND

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ AUGUST 2015

Tyskland. 
De tyske veterinærmyndigheder har 
den 27 . juli 2015 til EU-kommissi-

onen, og via ADNS- og OIE-meddelelse, meddelt, at 
der er konstateret udbrud af højpatogen fugleinfluenza 
H7N7 i et fjerkræhold med 14 .104 æglæggere belig-
gende i kommunen Herzlake, Landkreis Emsland, Nie-
dersachsen (se flag på nedenstående kort) . 
Den 24 . juli blev der konstateret fald i æglægning, redu-
ceret foderoptagelse og flere dødsfald . Derfor blev der 
udtaget prøver til undersøgelse for fugleinfluenza, og 
fjerkræholdet blev sat under offentligt tilsyn . Prøverne 
blev konstateret positive for HPAI H7N7 den 25 . juli . 
Bekæmpelsesforanstaltninger i medfør af AI-direktivet 
(2005/94) er iværksat . Alle æglæggende høns i det 
smittede fjerkræhold blev aflivet den 26 . juli 2015 . Inden 
for 1-km zonen blev fjerkræet på 3 ikke-kommercielle 
fjerkræhold aflivet forebyggende den 27 . juli 2015 . 
Den epidemiologiske undersøgelse pågår . Kilden til 
smitten er indtil videre ukendt . 

På det smittede fjerkræholds naboejendom blev der 
den 11 . juni 2015 konstateret smitte i fjerkræ med LPAI 
H7N7 . På det tidspunkt blev det nu HPAI H7N7-smitte-
de fjerkræhold testet uden påvisning af AI-virus . 
De i det smittede fjerkræhold producerede konsumæg 
er afhentet regelmæssigt af en virksomhed beliggende 
i et nabodistrikt, hvor de veterinære myndigheder er 
blevet informeret om de epidemiologiske forhold . Så vidt 
vides, har der ikke fra besætningen været fraført fjerkræ 
eller fjerkrækød til andre Ländern, medlemsstater eller 
3 . lande .
Med henblik på at vurdere risikoen for at have indført 
smitte fra Tyskland til Danmark ved direkte indførsler 
af levende fjerkræ og daggamle kyllinger, er der udført 
søgning i TRACES . Der er undersøgt indførsler og 
udførsler indenfor de seneste 2 måneder fra den 23 . 
maj 2015 . 
Der har i perioden ikke været indførsler fra den pågæl-
dende Landkreis i Tyskland til Danmark . 
Der har i perioden været fem udførsler af daggamle kyl-
linger fra Danmark til Landkreis Emsland i Tyskland .

På baggrund heraf vurderer Fødevarestyrelsen, at den 
samlede risiko for smitte med fugleinfluenza til dansk 
fjerkræ er lav .

Tidligere udbrud i EU-lande inden for de seneste 2 
måneder. 

England. 
De engelske veterinærmyndigheder 
har den 13 . juli 2015 til EU-kommis-

sionen og den 14 . juli via ADNS-meddelelse informeret 
om, at der er konstateret udbrud af højpatogen fug-
leinfluenza H7N7 i en kommerciel fjerkræbesætning 
med 170 .000 æglæggere beliggende ved Preston, 
Lancashire, England . Det er tale om en blandet fjer-
kræflok bestående af 50 .000 fritgående og 120 .000 
indegående 67 uger gamle høns . I alt 36 .000 høns i 
besætningen er døde som følge af sygdommen, hvilket 
svarer til en dødelighed på ca . 20 % . Dødeligheden var 
størst blandt de fritgående høns .  ›››
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Bekæmpelsesforanstaltninger i medfør af AI-direktivet 
(2005/94) er iværksat, herunder oprettelse af en 3 
km beskyttelseszone og en 10 km overvågningszone . 
Fjerkræet blev påbegyndt aflivet allerede den 10 . juli på 
baggrund af mistanke om fugleinfluenza . Der foregår nu 
en epidemiologiske undersøgelse for at finde årsagen til 
smitten . 
Med henblik på at vurdere risikoen for at have indført 
smitte fra England til Danmark ved direkte indførsler af 
levende fjerkræ, daggamle kyllinger og rugeæg er der 
udført søgning i TRACES . Der er undersøgt både ind-
førsler og udførsler indenfor de seneste 2 måneder fra 
den 13 . maj 2015 . 
Der har i perioden været 1 indførsel af levende fjerkræ 
fra England til Danmark . Indførslen kommer ikke fra 
Lancashire . 
Der har i perioden været 1 udførsel fra Danmark til Eng-
land . Udførslen er ikke gået til Lancashire . 
Referencer: EU-kommissions fax – 032/2015 
ADNS-meddelelse af 14 . juli 2015 . 

Tyskland. 
De tyske veterinærmyndigheder har 
den 11 . juni 2015 til EU-kommissi-

onen, og via ADNS- og OIE-meddelelse, meddelt, at 
der er konstateret udbrud af lavpatogen fugleinfluenza 
H7N7 i en fjerkræbesætning med 36 .100 æglæggere 
beliggende i kommunen Herzlake, Landkreis Emsland, 
Niedersachsen .
Den 8 . juni blev der konstateret fald i æglægning, 
hvorfor der blev udtaget prøver til undersøgelse for fug-
leinfluenza . Prøverne blev konstateret positive for LPAI 
H7N7 den 11 . juni . 
Bekæmpelsesforanstaltninger i medfør af AI-direktivet 
(2005/94) er iværksat, herunder oprettelse af en 1 
km spærrezone . Inden for spærrezonen er der 3 andre 
kommercielle fjerkræhold (hovedsageligt æglæggere) 
med ca . 24 .000 stk . fjerkræ . Der foretages klinisk gen-
nemgang af de tre besætninger og udtagning af prøver . I 
zonen skal fjerkræ holdes indendørs . 
Den epidemiologiske undersøgelse pågår . Siden den 21 . 
oktober 2014, hvor fjerkræet blev indsat i besætningen, 

har der ikke været indsat yderligere fjerkræ . Mulige 
dyrlægekontakter undersøges . Der har fra besætnin-
gen ikke været fraført fjerkræ eller fjerkrækød til andre 
Ländern, medlemsstater eller 3 . lande . På nuværende 
tidspunkt menes en ægleverance at være foretaget til en 
anden virksomhed i Tyskland . 
Kilden til smitten er indtil videre ukendt, men besæt-
ningsejer har observeret regelmæssig forekomst af vilde 
fugle i fjerkræets udendørsarealer . 
Med henblik på at vurdere risikoen for at have indført 
smitte fra Tyskland til Danmark ved direkte indførsler 
af levende fjerkræ og daggamle kyllinger, er der udført 
søgning i TRACES . Der er undersøgt indførsler indenfor 
de seneste 2 måneder fra den 11 . april 2015 . 
Der har i perioden været 71 indførsler fra Tyskland til 
Danmark . Indførslerne kommer ikke fra Landkreis Ems-
land . 
Der har i perioden været 448 udførsler fra Danmark til 
Tyskland . Ingen af disse er gået til Landkreis Emsland .
Referencer: EU-kommissions fax – 031/2015 
ADNS-meddelelse af 11 . juni 2015 OIE-meddelelse af 
11 . juni 2015 .

Fødevarestyrelsen 
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Forsøgsmæssig fodring med levende 
insekter til slagtekyllinger.
Forskere i Holland undersøger, hvordan man ved fodring 
med insektlarver kan forbedre foderet og berige miljøet 
hos kommercielle slagtekyllinger .
I et forsøg i lille skala, der begyndte den 6 . juli, ville 
man for første gang bestemme virkningen af fod-
ring med levende insektlarver til slagtekyllinger under 
næsten-kommercielle forhold .
Fire bokse med 250 daggamle kyllinger er blevet brugt 
til forsøget .
Den ene er en kontrol, og de resterende tre har 5 %, 10 
% eller 15 % af deres foder suppleret med spyfluelarver .
Kyllingerne vil vokse til omkring 2,3 kg, siger Leon Mar-
chal, direktør for For Farmers, der udfører forsøget sam-
men Wageningen Universitets entomologi afdeling .
"Det vigtigste spørgsmål er, om kyllingerne vokser sundt 
og med en tilstrækkelig hastighed i forhold til et traditio-
nelt foder ."
Mens det var for tidligt at give et endeligt svar, sagde 
han, at kyllingerne fuglene havde udvist øget aktivitets-
niveau og udtrykt, hvad der kunne anses som naturlig 
fourageringsadfærd .
En anden bekymring var kyllingernes evne til at fordøje 
hele, levende larver - især som daggamle .
Der var ingen antydning af, at de havde problemer med 
larverne, sagde han .
Mens disse tidlige resultater var lovende, vil fremtidige 
forsøg være nødt til at overveje, hvilke virkningerne fluer 
kan have, hvis de bliver udklækket fra larverne .
Men det havde potentialet til at omdanne affaldsprotein 
fra produktionen af fødevarer til en levedygtig kilde til 
husdyrprotein .
Marchal sagde, at han håbede, at forskningen kan til-
skynde flere investeringer i opskalering af produktionen 
af larver til foder .
Han tilføjede, at inddragelsen af levende insekter i fode-
ret til æglæggere kunne være et redskab til at reducere 
fjerpilning .
Resultaterne fra dette første studie vil blive offentliggjort 
i september .

Farmers Weekly / jnl

Nyt AI-virus opdaget i Kina.
Kinesiske forskere, der analyserede influenzavirus fra 
fjerkræ fra markeder med levende fugle, siger, at de har 
opdaget en hidtil ukendt H5N9 virus, der repræsenterer 
en hybrid af den højpatogene H5N1 fugleinfluenzavirus 
og en human H7N9-virus, sammen med andre elementer . 
Forfatterne skriver i Journal of Virology, at de i 2013 tog 
prøver fra syv høns, en vagtel og en and på to markeder 
med levende fugle i Hangzhou, en by i Zhejiang-pro-
vinsen, hvor der har været humane tilfælde af H7N9 . 
Rapporten indikerer ikke, om nogen af fuglene var syge . 
Holdet isolerede 13 vira fra prøverne: 1 H5N1, 2 H5N9, 
4 H9N2, og 6 H7N9 . Ved sekventering af hele genomer 
af to H5N9-isolater, konstaterede forskerne, at deres 
hæmagglutinin (H) protein svarede til et isolat af H5N! fra 
Vietnam i 2012, medens deres neuraminidase (N) kom-
ponent var afledt af et humant H7N9 isolat fra Hangzhou . 
De bemærkede også, at strukturen af H spaltningssted 
er karakteristisk for stærkt patogene vira . De seks inter-
ne gener lignede dem fra H5N1, H7N9 og H9N2 virus . 
Patogeniteten af det hidtil ukendte virus hos pattedyr blev 
testet ved at udsætte mus for forskellige doser . Nogle mus 
udsat for de højeste doser døde, men mus, der modtog 
lavere doser, ikke blev syge, og forfatterne konkluderede, 
at virus forårsager lav dødelighed hos mus . De fandt også, 
at virus ikke spredes fra inficerede mus til andre, der var 
placeret sammen med dem . Holdet fastslog, at det hidtil 
ukendte H5N9 virus foretrækker aviær-type cellerecepto-
rer, kendt som alpha2,3 sialinsyre, snarere end den huma-
ne type receptor, kaldet alpha2,6 . De sagde, at dette kan 
forklare, hvorfor virus forårsagede lav dødelighed i mus .
Rapporten siger, at en højpatogen H5N9-virus blev fun-
det i kalkuner i Ontario i 1966, og lav-patogene H5N9 
stammer er blevet fundet i gråand, nordlig spidsand og 
lejlighedsvis i kyllinger i de seneste par årtier . Men det 
hidtil ukendte virus er "helt anderledes" fra dem, konklude-
rede forfatterne . "Dette nyligt isolerede H5N9-virus er en 
højpatogen reassortant virusstamme fra H5N1, H7N9 og 
H9N2 undertyper" skrev de . "Markeder med levende fugle 
udgør en potentiel transmissionsrisiko for den offentlige 
sundhed og fjerkræbranchen ."

World Poultry / jnl
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Fra januar til maj 2015 blev der 
indsat 15.0 mio. hønniker i Stor-
britannien, hvilket var 4,2 % mere 

end i samme periode 2014. Dette fremgår af stati-
stikken fra DEFRA.

Allerede i 2014 steg antallet af indsatte hønniker i 
Storbritannien, og det vil betyde en stigning i antallet af 
æglæggende høner i år . Baseret på antallet af indsat-
te hønniker her MEG beregnet det potentielle antal af 
æglæggende høner indtil oktober 2015 . Efter bereg-
ningerne vil der i gennemsnit være næsten 2 % flere 
æglæggende høner i Storbritannien i de første ti måne-
der af 2015 sammenlignet med 2014 . Men beregningen 
giver kun et groft skøn, for der er ikke taget hensyn til 
førtidsslagtninger mm .

Flest i berigede bure.
I Storbritannien stiger ægproduktionen .
I 2014 blev der håndteret 9,8 mia . æg på pakkerier . 
I første kvartal 2015 var der en stigning på 2,7 % sam-
menlignet med det foregående kvartal . 
Omkring 90 % af æggene i Storbritannien bliver pakket 
på et pakkeri .

5,1 mia . æg eller 52 % af de indvejede æg på pakkerier 
kom i 2014 fra berigede bure . Deres andel er steget 
siden 2013, og i første kvartal af 2015 fortsatte denne 
tendens . 
4,2 mia . æg eller 43 % kom i 2014 fra friland .
Helt i modsætning til i Tyskland har skrabeæg kun min-
dre betydning i Storbritannien og kun 2,9 % af de indve-
jede æg i 2014 var skrabeæg .
Økologiske æg udgjorde i 2014 kun 2,3 % af de æg, 
der blev indvejet på pakkerierne i Storbritannien .

Figur 1: Fordelingen af de indvejede æg i Storbritannien i 2014 

(Kilde: DEFRA) .

 Bur Skrab Frilands Øko I alt

Antal æg (mia . stk .) 50,7 2,8 41,7 2,3 9,8

Andel i % 52,0 2,9 42,8 2,3 100,0

Ændring 2014/2013 i % 103,6 87,9 98,3 102,8 100,7

Tabel 1: Fordelingen af de indvejede æg i Storbritannien i 2014 (Kilde: DEFRA) 
DGS / jnl
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Af Christina Nygaard,  

Landbrug & Fødevarer . 

Den Europæiske Fødevaresikkerheds-
autoritet, EFSA har udtalt sig om en 
række velfærdaspekter når det gælder 
siddepinde til æglæggende høner .

På anmodning af EU-kommission har EFSA gennemgå-
et de videnskabelige data for at vurdere høners motiva-
tion til at bruge siddepinde og deres søgen op i højden, 
og hvad eventuelt er den passende højde på siddepinde 
samt andre funktioner (position, materiale, farve, tempe-
ratur, form, bredde og længde) . 

Baggrund.
Hovedparten af EU’s medlemslande har i dag sikret i 
henhold til lovgivningsmæssige krav, at hønerne har 
adgang til siddepinde, der er forhøjet . Det gælder både 
i både berigede burer og alternative systemer . Imidler-
tid har det givet anledning til en diskussion om, hvilken 
højde og udformning af siddepinde, som så er tilstræk-
kelig for at sikre hønernes adfærdsmæssige behov og 

velfærd . Nogle har samtidig hævdet, at der kan være 
negative konsekvenser for hønernes velfærd (f .eks . ska-
de eller øget forekomst af knoglebrud) på grund af enten 
højde eller udformningen af   siddepindene . 
For at sikre en ensartet gennemførelse i hele EU har 
EU-kommissionen skønnet det nødvendigt at gennemgå 
tilgængelige videnskabelige viden på dette område om 
hvad der anset som værende en passende siddepind - 
også ud fra en juridisk vinkel .

Kortfattede konklusioner.
Der er ikke mange studier alene i brugen af siddepinde 
samt deres design i relation til hønernes velværd . Mange 
af de studier, hvor der indgå forhold vedrørende brug af 
siddepinde, er det studierne, der også relaterer sig til 
andre forhold . Det gør det vanskeligt at drage entydige 
konklusioner . 

Højden af siddepindende.
Til trods for den begrænset videnskabelige viden, så er 
det klart, at hønerne søger op i højden både i løbet af 
dagen samt i løbet af natten, når de skal vælge sig et 
sted at hvile . I løbet af dagen er brugen af siddepindene 

Siddepinde i dansk økologisk opdrætsstald .
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meget lavere end om natten . Hertil kommer, at hønerne 
ikke viser en klar præference for en bestemt højde .
Når hønerne derimod skal hvile sig om natten, så fore-
trækker høner siddepinde, der er højere end 60 cm 
sammenlignet med lavere placeret siddepinde . Højere 
placeret siddepinde kan have negative konsekvenser 
med øget forekomst af brystbensdeformitet og -knog-
lebrud . Risikoen for de skader øges, når hønerne skal 
springe mere end 80 cm lodret, vandret eller diagonalt 
for at nå eller forlade en siddepind, eller hoppe en vinkel 
mellem 45 og 90° (målt ved det vandrette plan) .
Der er også en øget risiko for hakning, hvis siddepinde-
nes højde tillader, at en siddende høne nemt kan nås af 
en anden høne .
Denne udtalelse konkluderer derfor, at siddepindenes 
højde har store, men modsatrettede effekter på forskelli-
ge aspekter af æglæggende høne sundhed og velfærd .

Siddepindenes design.
Materiale, form, længde og bredde af siddepinde har 
også indflydelse på høners brug af siddepinde . Rappor-
ten har en udførlig gennemgang af forskellige design af 
siddepindene, herunder også temperaturen af samt gra-
den af hvor beskidt og evt . våd siddepinden er . 
Siddepindenes farve har ingen indvirkning på høners 
adfærd vedrørende brugen af siddepindene, undtagen 
når lysintensiteten er meget lav, så kan hvide siddepinde 
lettere ses af fuglene .
Risikoen for brystbensdeformitet og -knoglebrud og 
trædepudelæsioner falder, når siddepinde er af bløde 
materialer (nåletræ, gummi-dækkede siddepinde) . Når 
siddepindene er bredere øges kontaktfladen med bryst-
benet og reducerer spidsbelastning på brystbenet samt 
trædepuderne og dermed potentielt begrænser oven-
nævnte skader .
Der er ikke samstemmende beviser fra studier om 
høners præference for siddepindenes form (f .eks . rund, 
oval, kvadratisk, rektangulær, svamp) . Nogle eksperter 
udtaler dog, at siddepinde med afrundede kanter er at 
foretrække . 
Der er heller ikke samstemmende beviser om hønernes 
præference for siddepindenes bredde . Eksperter udtaler 

dog, at en siddepinds bredde på 6 cm er bedre for høne-
res velfærd end en siddepinds bredde på 3 cm (mindre 
god) eller 1,5 cm (dårlig) .

Afslutningsvis.
Ikke overraskende så konkluderer EFSA, at for udform-
ningen af en passende siddepind, skal undersøges yder-
ligere og integreret forskellige funktioner i siddepinde .

Rapporten på 70 sider kan fås ved henvendelse til 
sekretariatet .

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
EFSA giver uafhængig videnskabelig rådgivning 
om alle forhold med direkte eller indirekte indfly-
delse fødevaresikkerheden . EFSA beskæftiger 
sig med fødevare- og fodersikkerhed, ernæring, 
dyrs sundhed og velfærd, beskyttelse af planter 
og plantesundhed . EFSA’s videnskabelige udvalg 
og paneler kommer løbende med udtalelser og 
risikovurderinger, der giver beslutningstagerne 
i EU videnskabelig rådgivning om fødevare- og 
fodersikkerhed, og blandt andet dyrs sundhed og 
velfærd . EFSA’s videnskabelige paneler består af 
højt kvalificerede, uafhængige videnskabelige eks-
perter med en stor viden om risikovurdering

Siddepinde i polske kolonibure .
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181 tilfælde af Salmonella i USA er kødet 
sammen med levende fjerkræ.
181 mennesker i 40 stater i USA er for nylig blevet smit-
tet med Salmonella i forbindelse med levende kyllinger 
og ællinger købt fra foderbutikker og rugerier, oplyser 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) .
33 mennesker er blevet indlagt på hospitalet, men ingen 
er døde, oplyses CDC . Alabama har de fleste tilfælde, 
17, mens de fleste stater har færre end 10 . Det første 
tilfælde kom den 6 . januar og det foreløbigt sidste den 
13 . juni . CDC oplyste, at de 181 tilfælde faktisk repræ-
senterer fire separate udbrud, der involverer forskellige 
Salmonellaserotypes: Enteritidis, Hadar, Indiana og 
Muenchen .
Af 95 mennesker, der er blevet interviewet om, hvad 
de har været i kontakt med, siger 82 (86 %), at have 
været i kontakt med levende fjerkræ, før de blev syge . 
64 personer, der havde fakturaer om køb af fjerkræ fra 
17 forskellige foderbutikker og rugerier i flere stater . 
"De syge personer siger, at de har købt levende fjerkræ 
til hobbyflokke for at producere æg eller kød eller for 
at holde som kæledyr" siger CDC . "Mange af de syge 
mennesker fra disse udbrud har bragt levende fjerkræ 
ind i deres hjem, og andre har kysset eller kælet med 
levende fjerkræ . Disse adfærdsmønstre øger en persons 
risiko for en salmonellainfektion ."
CDC siger, at de testede salmonellaisolater fra syv 
patienter inficeret med en af  udbrudsstammerne, og 
man fandt ingen resistens over for et af de antibiotika, 
der indgår i testprogram . Test af yderligere isolater er i 
gang .
CDC og dets partnere bruger PulseNet system, et 
netværk af laboratorier, der udfører DNA fingeraftryk 
af patogener for at identificere sager i de fire udbrud . 
Grundlæggende oplysninger om udbrud inkluderer:
•  Salmonella Enteritidis: 40 tilfælde i 16 stater; 3 ind-

læggelser; der var nye tilfælde i perioden fra 6 . janu-
ar til 13 . juni .

•  Salmonella Hadar: 69 tilfælde i 30 stater; 19 indlæg-
gelser; der var nye tilfælde i perioden fra 24 . februar 
til 11 . juni .

•  Salmonella Indiana: 56 sager i 16 stater; 9 indlæg-

gelser; der var nye tilfælde i perioden fra 20 . februar 
til 11 . juni .

•  Salmonella Muenchen: 16 sager i 8 stater; 2 indlæg-
gelser; der var nye tilfælde i perioden fra 4 . april til 5 . 
juni .

Som i lignende tidligere udbrud, advarer CDC om, at 
dem, der holder hobbyfjerkræ, bør vaske hænder grun-
digt efter berøring med fugle eller noget i deres stald og 
indhegning . CDC sige også, at sælgere af levende fjer-
kræ bør give information om sundhed, herunder oplys-
ninger om Salmonella til kunderne, før de køber .
CDC har sporet en række salmonellose udbrud forbun-
det med levende fjerkræ i de seneste år . Sidste år blev 
363 mennesker i 43 stater og Puerto Rico inficeret med 
Salmonella, der tilskrives fjerkræ købt fra et postordrer-
ugeri i Ohio .

World Fjerkræ / jnl

EU fjerner forbuddet mod import af  
sydafrikansk strudsekød.
EU har fjernet det fireårige forbud mod import af fersk 
strudsekød fra Sydafrika, der blev indført efter et udbrud 
af H5N2 fugleinfluenza . Udbruddet af højpatogen fugle-
influenza i 2011 ramte branchen, der eksporterede kød, 
læder og fjer for 1 mia . ZAR (ca . 525 mio . kr .), ekstremt 
hårdt . Branchen har genvundet lidt af den tabte eksport 
med forarbejdede eller varmebehandlet kød .
"Genoptagelsen af eksporten til EU vil spille en vigtig 
rolle i at øge antallet af arbejdspladser i denne branche, 
som i dag beskæftiger over 50 .000 personer" siger 
Alan Winde, minister for økonomisk udvikling i Western 
Cape provinsielle regering . Omkring 10 .000 strudse 
blev aflivet i Klein Karoo og de sydlige Cape regioner i 
2011, hvor branchen er koncentreret, efter syge fugle 
blev fundet i området . Francois de Wet, formand for the 
South African Ostrich Business Chamber, sagde efter 
udbruddet fire år siden, at branchen har forbedret sine 
biosikkerhedsforanstaltninger, såsom kloring vand og 
begrænsning i flytning af fuglene . Det forventes, at eks-
porten af fersk kød til EU vil blive genoptaget efter den 
26 . august .

World Fjerkræ / jnl



69

KORT NYT FRA UDLANDET
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ AUGUST 2015

Amerikanske APHIS øger antallet af med-
arbejdere i kølvandet på udbruddet af 
fugleinfluenza.
"To hundrede og toogtredive virksomheder og farme er 
blevet ramt af fugleinfluenza siden det tidlige forår, og 
næsten 50 mio . fugle er døde eller slået ned . Dette har 
fået USDA at ansætte næsten 3 .000 yderligere medar-
bejdere til APHIS " siger landbrugsminister Tom Vilsack .
I sin tale ved 'Avian Influenza Outbreak . . .Lessons Lear-
ned' konferencen den 28 .-29 . juli i Des Moines, Iowa, 
sagde han: "Vi har brugt, eller vil sandsynligvis bruge 
over 700 mio . $ (ca . 4,7 mia . kr .) til erstatning til pro-
ducenter samt til rimelige udgifter til desinfektion og 
oprydning . Vi forventer og dorudser, at hvis der kommer 
udbrud af fugleinfluenza i efteråret, så kan dette beløb 
naturligvis stige" .
Som en del af sin tale fortalte Vilsack om forberedelser-
ne til efterårssæsonen . Han fokuserede på samarbejdet 
med fjerkræbranchen og de federale og lokale myndig-
heder samt om behovet for den bedst mulige biosikker-
hed, beredskabet ved udbrud, vaccination og erstatning, 
samt bedre kommunikation mellem alle parter .
Vilsack bemærkede: "Det er klart, at den bedste biosik-
kerhed måske ikke er god nok Der kan meget vel være 
en genopståen, . ., Og hvis der er, vil vi igen stå med pro-
blemet med at slå flokke ned ."
Iowa guvernør Terry Branstad talte om virkningen af fug-
leinfluenza på branchen . Han bemærkede, at udbruddet 
af fugleinfluenza i foråret var det værste udbrud af en 
smitsom dyresygdom i det moderne amerikanske land-
brugs historie, med den største økonomiske effekt og 
det største antal dyr, der er berørt .
Guvernør Branstad bemærkede, at Iowa var en af de 
delstater, som er hårdest ramt af udbruddet, og sagde, 
at "ifølge USDA’s seneste rapport over ægproduktionen, 
så faldt Iowa ægproduktion i juni 44 % i forhold til sidste 
år ."
I sin præsentation med titlen, ‘H5N2 Outbreak: Where 
Are We . . . Where We Are Going’ sagde Dr . John Clifford, 
Chief Veterinary Officer for USDA APHIS, at fugleinflu-
enza er et globalt problem . Han understregede behovet 
for at løse problemer i andre dele af verden, som de 

opstår, for ellers vil vi fortsat have disse typer af intro-
duktioner eller risiko for introduktioner i USA og rundt 
om i verden .
Dr . Clifford delte også ud af sine erfaringer med bort-
skaffelse-, rengørings og desinfektionsmetoder fra 
forårets udbrud fugleinfluenza, ligesom han fortalte om 
resultaterne i den netop afsluttede rapport fra USDA om 
epidemiologien i fugleinfluenza .
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Sandsynlig årsag til plettet lever i æglæg-
gere er identificeret.
Forskere har isoleret en type campylobacter-bakterier, 
der kan forårsage plettet leversygdom i kyllinger, og det 
giver håb om, at en mere skræddersyet behandling for 
tilstanden snart bliver tilgængelige .
UK dyrlæge Tim Crawshaw var i stand til at identificere 
en ny bakteriestamme i leveren af æglæggende høner i 
fem separate udbrud af plettet lever . Han blev efterføl-
gende i stand til at få campylobacter til at vokse in vitro, 
noget, der hidtil har været en udfordring for forskere .
Når denne campylobacter-bakterie eksperimentelt 
blev givet til andet fjerkræ, viste deres lever lignende 
nedbrydning til plettet leveren . Dette blev taget som så 
stærke beviser for, at de specifikke stammer af campy-
lobacter var årsag til sygdommen .
Crawshaw arbejdede for Animal and Plant Health Agen-
cy, mens man lavede forskningen .
Han siger: "Vi er meget glade for at have identificeret 
en sandsynlig årsag til plettet leversygdom hos kyllinger 
efter mange års forskning Vi tror dette fund har poten-
tialet til at spille en central rolle i kontrol af sygdommen i 
fremtiden ."
Den næste fase, tilføjede Crawshaw, ville være at 
bekræfte, at bakterierne forårsager sygdommen i 
æglæggere i topydelse med henblik på at identificere 
effektive behandlinger . Det endelige resultat kunne være 
en vaccine, der skaber immunitet mod tilstanden .
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I Findus’ sortiment findes der 
23 produkter med thailandske 
kyllingeprodukter, der i henhold 
til leverandør produceres på en 
måde, der kan sidestilles med en 
svensk kyllingeproduktion. Dette 
budskab markedsføres mod de 
svenske kommuner og amter, 
som serverer kylling i børnehaver 
og på skoler, hospitaler og pleje-
hjem over hele Sverige.

Miljöstyrningsrådets grundlæggende krav til kyllingekød 
er:
Alle leverede produkter skal være fri for alle salmonella-
serotyper .
Antibiotika bør kun anvendes, når det er ordineret af en 
dyrlæge, og når det er veterinær berettiget .
Dyrene må højst skal transporteres otte timer for slagt-
ning . 
Kyllingerne skal være fuldt bedøvede, når afblødningen 
sker og være helt bevidstløse indtil døden indtræffer .
Kyllingerne skal være opdrættet på en bedrift, hvor 
belægningen højst er på 36 kg per m2, og rengøring skal 
have fundet sted mellem rotationerne .

Kyllingerne må ikke være næbtrimmede . Dette er også 
for forældregenerationen .
For ikke-sammensatte produkter af en råvare, skal 
der efter anmodning gives skriftlige informationer om i 
hvilket land dyret er klækket, opdrættet, slagtet og for-
arbejdet .
Ifølge Findus opfylder de thailandske producenter alle 
disse krav .

Stoler på mellemhandlere.
Når en grossist køber kød fra en mellemmand, som 
f .eks . thailandsk kylling fra Findus, laver man ingen egne 
auditeringer, men i stedet stoler man på mellemhandle-
ren .
”Auditeringer foretaget af virksomheder, der importerer 
produkterne, er pålidelige . De har ofte en tredjepart 
auditør med sig, samt en bred intern organisation . Jeg 
ved ikke, hvor meget længere, man skal gå for at kalde 
det pålideligt?” siger Åke Johansson, områdechef for 
kød hos grossisten Martin & Servera, og tilføjer: ”Hvis 
det viser sig, at en importør ikke leverer, hvad de lover, 
vil det rygtes i branchen, og vi ville vælge en anden . Fin-
dus er en seriøs virksomhed, og vi har tillid til dem .”

 ››› 

"KYLLING FRA THAILAND SVARER TIL SVENSK"  
SIGER FINDUS
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Slipper uden salmonellakontrol.
Uanset om det er rigtigt, at Findus’ thailandske kyllin-
ger opfylder Miljöstyrningsrådets grundlæggende krav, 
lader vi være usagt for nu . Flere kilder afslørede dog 
en beskyttet thailandsk industri, med låse og alarmer 
på dørene, hvor ingen ønsker at tale med medierne . 
Et yderligere aspekt ligger i den viden, at de svenske 
salmonellakrav kun gælder for fersk kød, mens de forar-
bejdede produkter slipper udenom . Som ved et tilfælde 
regnes alle de kyllingeprodukter Findus importerer til 
Sverige som forarbejdede fødevarer . Dette gælder også 
filetter, der regnes som forarbejdede efter, at de er ble-
vet sprøjtet med vand .
Effekten af, at   Findus via grossister markedsfører thai-
landske kyllinger som en ligeværdig pendant til den 
svenske kylling, er, at disse produkter gentagne gange 
finder vej til både børnehaver, skoler, hospitaler og pleje-
hjem . Steder, hvor Salmonella og MRSA-bakterier ikke 
rigtig hører til .

Følgende af Findus’ fjerkræprodukter opfylder 
Miljöstyrningsrådets grundlæggende krav. Alle 
produkter har oprindelse Thailand.
 – Kalkunschnitzel
 – Salat filettern, kylling

 – Kyllingenuggets
 – Hønsesalat neutral
 – Kylling salat, stegte filet stykker
 – Kylling nuggets, majs paneret
 – Yakitori kyllingespyd
 – Kyllingefilet 20-40 gram, stegt
 – Kyllingebrystfilet 110-130 gram, stegt
 – Kyllingebrystfilet 90-110 gram, stegt
 – Kyllingebrystfilet m . skind 110-130 gram, stegt
 – Kylling frikadeller 13 g
 – Kyllingebryst, strimlet 8-10 mm
 – Kyllingebryst, skåret 5 mm
 – Krudret kyllingefrikadelle 17 g
 – Græsk kyllingebøf 65 g
 – Kyllingefrikadeller 40 g - klogt valg
 – Kyllingebiksemad
 – Nasi Goreng 
 – Specialty Foods
 – Kyllingebouillon  
 – Grov kyllingepaté
 – Indbagt kylling
 – Indbagte kyllingestykker

Artiklen er fra Jordbruksaktuellt den 14 . juli 2015
jnl
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Prop 2 standarder fører til færre æg og høns.
Siden sidste år er både produktion af æg og antallet af 
æglæggende høner faldet markant i Californien, ifølge 
USDA . Proposition 2 standarder, der sætter minimums-
krav til burstørrelser, har fået ægproducenterne til at redu-
cere deres antal af høner for at overholde kravene .
USDA siger, at de californiske ægproducenter produce-
rede 311 mio . æg i april, et fald på 9 mio . fra marts og et 
fald på 78 mio . fra april 2014 . 
Ifølge USDA kommer nedgangen i produktion kommer, 
fordi der var i gennemsnit af 13,2 mio . æglæggere i Cali-

fornien i april, sammenlignet til næsten 16,8 mio . i samme 
måned sidste år . I Californien var der 17,6 mio . æglæg-
gende høner i 2013 .
Mange ægproducenter har færre høner i deres eksisteren-
de bure for at overholde de minimumskrav, der er i Propo-
sition 2, som vælgerne vedtog i 2008 . Hver æglæggende 
høne skal have 116 in2 (ca . 750 cm2) i et bur, så det kan 
sprede sine vinger . Alle æg, der sælges i Californien skal 
opfylde standarden fastsat af Proposition 2, uanset hvor 
de er produceret .
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På Korrö gård i Tingsryd produce-
rer David og Per-Åke Holgersson 
slagtekyllinger til Guldfågeln. De 

mener, at interessen for svensk kylling er stigen-
de, og de ser en lys fremtid.

”Svenskerne tillid til den svenske kylling vokser” er David 
Holgersson og hans far Per-Åke enige om .
De mener, at brancheorganisationen Svensk Fågels 
arbejde med Maria Donis i spidsen er en stor del af 
årsagen til den svenske kyllings succes . Mærket ”Gula 
Pippin” er blevet spredt med vinden og den merværdi, 
der er unik for Sverige, er nået ud til forbrugerne . Blandt 
dem finder man den gode biosikkerhed og det unikt lave 
forbrug af antibiotika .
”Maria gør det virkeligt godt! Hun holder sammen på 
branchen, hun bliver hørt og fylder i medierne, og hun 
tager vare på vores interesser” siger Per-Åke .

I alt er der omkring 120 slagtekyllingeproducenter, der 
er med i brancheorganisationen Svensk Fågel, 40 af 
dem leverer til Guldfågeln .
Sverige har en selvforsyningsgrad på ca . 65 %, når det 
kommer til fjerkrækød, og størstedelen af importen kom-
mer fra Danmark . I nabolandet må man i modsætning til 
de svenske kyllingeproducenter anvende genmodificeret 
foder og kan dermed få billigere foder . Selv belægnin-
gen i husene er forskellige . De må have mere end 40 
kilo pr m2, og i Sverige må man have 36 kg pr m2” siger 
Per-Åke .

Lavt forbrug af antibiotika.
Men en høj belægning betyder også en større risiko 
for sygdomme . Ifølge David og Per-Åke er det ikke 
usædvanligt, at der i udenlandske besætninger kan fore-
komme op til fem forskellige antibiotikabehandlinger til 
samme hold .

DER ER STOR EFTERSPØRGSEL  
PÅ SVENSK KYLLING

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ AUGUST 2015

David og Per-Åke Holgersson producerer slagtekyllinger til Guldfågeln på Korrö gård . De ser en lys fremtid og vil gerne ud - 

vide, hvis efterspørgslen efter svensk kylling fortsat stiger . Tre andre producenter bygger nye stalde til Guldfågeln lige nu .  

Foto: Carolina Wahlberg .
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I Sverige har man ikke siden 1986 måttet bruge antibiotika 
som vækstfremmere og selv brugen af   antibiotika mod 
sygdomme er lavt . I Sverige har man i lang tid arbejdet 
med forskellige aktører i branchen for at mindske risikoen 
for infektion på den bedste måde . Arbejdet fortsætter 
konstant . For at få en infektion i en besætning er øde-
læggende . På Korrö gård fik man for mange år siden 
Salmonella gennem foderet fra Sölvesborg, men ellers har 
man været fri for store infektioner . For at være en del af 
brancheorganisationen Svensk Fågel skal man følge deres 
kontrolprogram, herunder et som handler om salmonella .
Gårdens afsides beliggenhed betyder meget, når det 
handler om sygdomspres .
”Vi har det godt her i skoven . Det er syv kilometer til nær-
meste kyllingeproducent” siger de .
David og Per-Åke er stadig stolte af deres strenge regler 
og derfor minimal brug af antibiotika, og de tror, at det er 
en af   grundene til, at det stadig går godt for svensk kylling . 

De ønsker ikke at gå på kompromis med den merværdi, 
der er blevet bygget op, nu hvor mange forbrugere endelig 
har forstået det .
”Men det er værre med restaurant og catering, hvor det 
ikke er så almindeligt med svensk kylling” siger David .

Billig energi.
Per-Åke har været i branchen siden 1980, da han modtog 
et tilbud fra Guldfågeln om at bygge et stald og levere 
slagtekyllinger til dem . I 2008 blev sønnen David medejer .
At begynde med slagtekyllinger følte helt naturligt for Per-
Åke . For først havde hans far siden 60’erne haft æglæg-
gende høner på gården . Desuden krævede produktionen 
ingen agerjord .
”Vi kunne indkøbe alt foderet, hvilket var godt i og med, 
at vi ikke har gode betingelser for dyrkning af korn” siger 
Per-Åke og fortsætter, at deres jord er udlejet til en kvæg-
bonde nærheden .
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David voksede op i kyllingestalde og siden 2008 har han 

været medejer . Han kan lide sit job og ønsker til stadig-

hed udvikle og forbedre produktionen . At forbrugerne 

bliver mere og mere velinformerede om, hvorfor svenske 

kyllinger er bedst, synes han er godt .  

Foto: Carolina Wahlberg .

Per-Åke synes, at det føles, som forbrugere endelig har 

forstået fordelene ved svensk kylling, såsom det meget 

lave forbrug af antibiotika efter debatten sidste år og det 

øgede pres på antibiotikaresistens . ”Der er en stor efter-

spørgsel på svensk kylling” siger han .  

Foto: Carolina Wahlberg .



74

DER ER STOR EFTERSPØRGSEL  
PÅ SVENSK KYLLING

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ AUGUST 2015

På gården har de også adgang til billig energi fra skovdrif-
ten . I dag bruger de 3 .000 m3 flis om året til opvarmning 
af staldene .

100.000 dyr om dagen.
Alle, der opdrætter kyllinger, gør det på en kontrakt lige 
som dem, der dyrker ærter . Kontrakterne har et opsigel-
sesvarsel på et år fra begge sider .
Guldfågeln har deres hovedkvarter og slagteri i Mörbylån-
ga på den sydlige del af Öland . Hver dag slagtes der 
100 .000 kyllinger . Virksomheden omfatter også et lille 
slagteri i Falkenberg, hvor der slagtes 45 .000 kyllinger om 
dagen .
Dyrene af racen Cobb og udruges på Guldfågelns ruge-
ri i Blentarp i Skåne . Kyllingerne kommer daggamle til 
opdrætterne, hvor staldene er ordentligt rengjort og desin-
ficeret . Temperatur og fugtighed er meget vigtige, og ved 
ankomsten det er 34o C i stalden, men hver dag, der går, 
sænkes temperaturen med en halv grad . Når man når 21o 
C, holdes temperaturen stabil .
Dyrene har fri adgang til foder købt fra Kalmar Lantmän, 
noget man har gjort længe .
”Hvordan, det bliver nu er endnu uvist . Men det er altid 
godt at have konkurrence” siger Per-Åke .

Megen finesse.
Efter 35 dage når dyrene slagtevægten på 1,9 kg og sen-
des til slagtning på slagteriet på Öland . Før næste runde 
med dyr indsættes, bliver staldene rengjort og en tom-
gangsperiode på 10-12 dage før det hele begynder igen .
”Når kyllingerne er mellem 10-21 dage, sker den største 
tilvækst . Hvis du ikke får en god tilvækst, så vil det ikke 
være godt i den sidste ende” siger Per-Åke .
Både han og David bevidner, at det er en finesse for at få 
de bedste betingelser for dyrene, selv om mange af syste-
merne i stalde er automatiske . To gange om dagen går de 
rundt i stalden for at se, at alt er, som det skal være .
”Men man er nødt til at gå ind og rette og fintune hele 
tiden” siger David .

100 % svensk.
Guldfågeln har en stærk forædlingsgrad af deres kyllinger . 

De fremstiller en bred vifte af produkter med tilsat smag . 
Da alt produceres i Mörbylånga, og i Falkenberg, kan de 
garantere svensk oprindelse .
”Alt er 100 % svensk . Jeg tror, at det vinder i længden . 
Men måske skal virksomheden åbne op og begynde at 
eksportere mere . I den nuværende situation er det kun en 
meget lille del, der eksportes” siger Per-Åke .
Ved øget eksport kræves der langt flere kyllinger, men 
familien Holgersson er ikke bange for at ekspandere . De 
har løbende udvidet med flere stalde . Den seneste blev 
bygget i 2008, og de har i alt fem huse med i alt 8 .800 
m2 . De producerer i alt 1 .440 .000 kyllinger fordelt på 8 
rotationer .
”Men vi har plads til flere . Plads er ikke et problem, vi tager 
lidt af skoven” griner Per-Åke .
”Hvis efterspørgslen og lønsomheden fortsætter, så vil vi 
ekspandere . Det er det eneste, vi kan, og det som vi er 
gode til, det, og vi kan blive endnu bedre” tilføjer David .

Artiklen er fra Jordbruksaktuellt den 21 . juli 2015
jnl

Gården ligger i skovene i Småland, hvilket er positivt for 

biosikkerheden, og fra deres egen skov får de billig ener-

gi i form af træflis . Foto: Carolina Wahlberg .

Cobb kyllinger på Korrö gård . Foto: Carolina Wahlberg .



75

KORT NYT
FRA UDLANDET

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ AUGUST 2015

Landsbyboere i kamp med ægproducent 
om ny stald.
En karakteristisk planlægningstvist er brudt ud i en 
landsby i Kent – noget som kendes fra hele landet - 
lokale beboere er imod opførelsen af en ny fjerkræstald .
Denne er dog lidt anderledes . Det er en foreslået en 
stald med frilandshøner på et sted godt afskærmet fra 
veje, uden nogen stier og kun få huse i nærheden . Det 
er en ganske almindelig mark - omend i et enestående 
naturskønt område – ca . 1,5 miles (2 km) udenfor Hor-
smonden, nær Tonbridge .
For Fridays, den landbrugsvirksomhed, der købte det 40 
hektar store område, er det et perfekt sted at ekspande-
re . For Save the Weald from Fridays, (den gruppe, der er 
imod udviklingen) repræsenterer det en industrialisering 
af landbrugsområdet .
Friday-familien siger, at de reagerer på markedets 
efterspørgsel efter frilandsæg og ønsker at udvide 
deres landbrugsforretning . Marken, de købte, er tæt på 
A21 - en hovedvej, der vil tage æggene direkte til deres 
hovedkvarter i nærliggende Cranbrook og foder tilbage 
til gården .
Stalden skal huse 64 .000 høner, der holdes efter 
Freedom Food standarder, med høner opdelt i flokke 
på 16 .000, og området vil blive plantet til med næsten 
10 .000 træer .
Ved en offentlig høring, der blev afholdt i Horsmonden 
forsamlingshus i slutningen af juli, sagde Andrew Watts, 
Fridays’ produktionsdirektør, at reaktionen var kommet 
som en stor overraskelse for virksomheden . "Stedet har 
ingen naboer, er godt skjult - en række af vores andre 
farme er også i områder med en enestående naturskøn-
hed ."
Han fortalte, at han følte, at der var ført en stor skræm-
mekampagne; noget den offentlige høring - den første i 
virksomhedens historie - havde forsøgt at imødegå .
Det må have givet betydelige meromkostninger til det, 
der allerede en dyr affære . Watts sagde, at ansøgningen 
til de lokale myndigheder alene kostede 27 .000 £ (ca . 
285 .000 kr .) . En anden ansøgning til en anden farm 
kostede 70 .000 £ (ca . 735 .000 kr .), når rådgivning og 
andre omkostninger var blevet taget i betragtning, før 

det første spadestik blev taget . "Det er ganske skræm-
mende" tilføjede han .
Uden for forsamlingshuset, havde Save the Weald akti-
onsgruppe camperet for dagen . De har veldesignede 
logoer og foldere, en pæn hjemmeside og får støtte fra 
byrådsmedlemmer og det lokale parlamentsmedlem . De 
hævder, at den gamle skov, sarte vandløb og dyrelivet 
vil blive forstyrret . Men der er farmens størrelse, der ses 
som et problem .
Wendy Writer, en beboer, der bor tæt på den foreslåede 
nye stald fortalte, at gruppen var en sammenslutning af 
bekymrede beboere . "Denne farm er for mig en industri-
alisering af landet .Vi er slet ikke imod landbruget - men 
dette er en æggefabrik ."
Hun tilføjede, at når farmen kun ansætter to fuldtidsan-
satte og fire deltidsansatte, så vil det ikke være til meget 
gavn for den lokale økonomi .
En anden lokal, Mark Palle, har alvorlige bekymringer for 
hans fiskeforretning . Han sagde, at vand fra stedet - og 
spildevand fra hønerne - ville løbe ud i hans søer med 
karper, og konsekvenserne kunne være katastrofale . 
»Mine fisk er uvurderlige - du kan ikke købe dem . Der er 
40-50 lbs (18-23 kg) karper derinde . Disse to søer giver 
en tredjedel af vores indkomst ."
"I mine øjne har Environment Agency virkelig virkeligt 
vendt os ryggen ."
Familien Friday siger, at de har styr på spildevandet, og 
at de vil bygge et tagrørsrenseanlæg ved farmen .
Uanset udfaldet af planlægningsudvalgets beslutning, 
er det klart, at frilandsproduktioner ikke nødvendigvis er 
immune overfor de planlægningsproblemer, der har pla-
get slagtekyllingeproducenterne i den seneste tid .
Når man besøger en landsby midt i en sådan tvist, er det 
en ubehagelig oplevelse, naboer skændes med hinan-
den, der er en højspændt stemning og uanset udfaldet, 
så skader det branchens omdømme .
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DE TYSKE FORBRUGERE KØBTE LIDT MINDRE  
FJERKRÆKØD I FØRSTE HALVÅR AF 2015

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ AUGUST 2015

Samlet set købte forbrugerne i 
Tyskland i første halvår 2015 ca. 
2,6 % mindre fjerkrækød end i de 

første seks måneder af 2014. Ifølge GfK lå salget 
på 204.618 tons i de første 6 måneder af 2015.

Sidste måneds rapport revideret.
I den seneste rapport er de foregående måneder salg 
blevet signifikant opjusteret . Baggrunden er, at GfK 

først efterfølgende har kunnet tildele flere koder til en 
bestemt fødevareforhandler . Efter revidering af data var 
det samlede salg af fjerkrækød i april opjusteret med 1,5 
% og maj blev opjusteret med 0,1 %, mens de oprin-
delige data viste et fald i forhold til sidste års mængde . 
Hvad angår fersk kylling viser den aktuelle evaluering 
igen et stigende salg . I første halvdel af 2015 blev der 
solgt 92 .362 tons fersk kylling, hvilket var 0,8 % mere 
end i 2014 . Især i andet kvartal af 2015 var salget større 
end sidste år (plus 4,2 %) .

Stabiliseret kalkunmarked.
Hvad angår salget af kalkun, er situationen efter revide-
ringen mindre dramatisk, men salget ligger under sidste 
år . I første halvdel af 2015 blev der solgt 42 .542 tons 
fersk kalkun, hvilket var 7,0 % mindre end i 2014 . Især 
marts måned var en utilfredsstillende måned for leve-
randørerne af kalkunkød, for salget var 17,3 % lavere 
end sidste år . I månederne maj og juni har situationen 
stabiliseret sig .

DGS / jnl

Russiske Rosselkhozbank investerer i 
fjerkræanlæg i Tula Oblast.
Den russiske statsejede Rosselkhozbank har afsat over 
3,1 mia . rubler (ca . 325 mio . kr .) til oprettelse af et nyt 
fjerkræanlæg i Tula Oblast .
Opførelsen af en high-tech virksomhed til produktion 
slagtekyllinger og forarbejdning af fjerkrækød med en 
kapacitet på 51 .000 tons om året vil blive udført af LLC 
Volovskiy broiler . Det forventes, at de samlede omkost-
ninger til investeringen vil være mere end 3,1 mia . rubler 
(ca . 325 mio . kr .) .
I øjeblikket har Rosselkhozbank åbnet en kreditlinje på 
over 2,6 mia . rubler (ca . 270 mio . kr .), hvoraf 1 mia . rub-

ler (ca . 105 mio . kr .) er blevet investeret i opførelsen af 
den første etape af produktionsanlægget .
Anlægget vil blive sat i drift i flere etaper . Selskabet for-
venter at den første produktion i 3 . kvartal 2016 .
"Gennemførelsen af et storstilet investeringsprojekt i 
fjerkræproduktion vil bidrage til udviklingen af landbru-
get og økonomien i Tula Oblast" udtalte repræsentanter 
for banken . " Rosselkhozbanks inveatering i regionen 
vil skabe omkring 900 nye arbejdspladser og forsyne 
befolkningen med sunde, miljøvenlige indenlandske 
varer" .

World Fjerkræ / jnl
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HØJERE PRISER FOR ØKOLOGISKE ÆG 
I TYSKLAND

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ AUGUST 2015

Allerede i 1. kvartal 2015 opnåede 
pakkerierne højere salgspriser 
efter en længere periode med 

stagnation i det økologiske marked.

Denne tendens fortsatte i 2 . kvartal i år . Gennem 1 . 
halvår var udbuddet af økologiske æg temmelig knapt, 
og derfor kunne pakkerierne forlange højere priser . Især 
på det frie marked steg priserne . Producenter, der leve-
rer under faste kontrakter til detailsektoren, kunne ikke 
profitere så meget af situationen .

Stabile priser i butikkerne.
Da kontraktpriserne ikke blev justeret i perioden, havde 

detailhandlen ingen grund til at ændre forbrugerpriserne 
ret meget . Priserne for ti økologiske æg lå i niveau 2,83-
2,87 € (ca . 21,12-21,42 kr .) . For resten af   året forven-
tes også kun mindre prisændringer i butikkerne .

Discountbutikkerne indgår ikke i tallene.
Kontraktpriser med discountbutikker indgår ikke i under-
søgelserne fra AMI og MEG om pakkerier salgspriser . 
Prisoplysningerne fra   AMI og MEG omfatter alene 
supermarkeder, helsekostforretninger og direkte mar-
kedsføring .

Gennemsnitspriserne steg.
Den beregnede gennemsnitspriser i den nuværende 
prisundersøgelse fra AMI og MEG lå i 2 . kvartal 2015 
for æg vægtklasse L på 26 .36 € (ca . 196,73 kr .) for 
100 æg, hvilket var 0,25 € (ca . 1,87 kr .) højere end i det 
foregående kvartal . Den gennemsnitlige pris for 2 . kvar-
tal 2014 var 0,83 € (ca . 6,19 kr .) pr 100 æg højere end 
i samme kvartal i 2013 . De angivne priser er for æg pro-
duceret efter EU-standarder for økologiske produkter; 
for mærkevarer kan priserne være op til 25 % højere . I 
vægtklasse M steg priserne i 2 . kvartal 2015 i forhold 
til det foregående kvartal med 0,27 € (ca . 2,02 kr .) til 
25,60 € (ca . 191,05 kr .) pr 100 æg . Det var 0,72 € (ca . 
5,37 kr .) mere end i 2 . kvartal i 2014 .
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Den tyske fjerkræbranche vil stoppe 
næbtrimning fra 1. august 2016.
Den tyske landbrugsminister Schmidt og den tyske 
fjerkræbranche præsenterede i starten af juli en aftale 
om at udfase næbtrimning . Med aftalen forpligter fjer-
kræbranchen sig til at stoppe med næbtrimning fra den 
1 . august 2016, og fra 1 . januar 2017 forpligter man sig 
til ikke længere at indsætte næbtrimmede hønniker . 

Aftalen er underskrevet af Zentralverband der Deuts-
chen Geflügelwirtschaft e .V ., Bundesverband Deutsches 
Ei e .V . og Verband Deutscher Putenerzeuger e .V
Desuden stræber fjerkræbranchen også efter at stoppe 
med at næbtrimme kalkunhøner . Men i lyset af ufuld-
stændig videnskabelig viden er der her tale om en for-
sæøgsperiode .

www .animal-health-online .de / jnl
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DEN TYRKISKE PRODUKTION OG EKSPORT  
AF SLAGTEKYLLINGER ER STEGET

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ AUGUST 2015

Produktionen af fjerkrækød i Tyr-
kiet er blevet væsentligt udvidet 
i de seneste år. Ifølge USDA blev 

der i 2014 produceret 1,956 mio. tons kyllingekød. 
I 2011 lå produktionen kun på 1,619 mio. tons. En 
del af den øgede produktion de seneste år er gået 
til eksport. Eksporten målt i mængder steg med 
84 % til 379.000 tons.
 
USDA’s første estimater for 2015 viste, at produktionen 
og eksporten i 2015 atter kunne stige, selv om stignin-
gen i produktionen kun var forventet at være på 44 .000 
tons . De bekræftede udbrud af fugleinfluenza (HSN1) i 
april og maj 2015 kan dog dæmpe udviklingen . Det er 
de første bekræftede udbrud siden 2008 . 
 
Eksporten rammes. 
Udbruddene af fugleinfluenza gør det temmeligt usand-
synligt, at eksporten stiger i år . Ca . 50 % af Tyrkiets 
eksport af fjerkrækød går normalt i Irak . Irak har oplyst 
til USDA, at landet på grund af udbruddene af fuglein-
fluenza har indført et importforbud mod fjerkrækød fra 
Tyrkiet . Hvorvidt en regionalisering af importforbuddet vil 
blive foretaget, er endnu ikke kendt . Selv Israel standse-

de importen af   fjerkrækød fra Tyrkiet . Israel er sammen 
med Saudi-Arabien, Aserbajdsjan og Usbekistan, andre 
vigtige markeder for fjerkrækød fra Tyrkiet . 

Forbruget per indbygger. 
USDA anslår, at forbruget af fjerkrækød per indbygger 
i Tyrkiet i 2014 lå på 21,0 kg, som igen var 1,6 kg mere 
end i 2013 . Den indenlandske forbrug er tilsyneladende 
ikke påvirket negativt af udbruddene af fugleinfluenza .

DGS / jnl

Flere økologiske høner i Sverige.
Samtidig med at antallet af økologiske køer falder, så 
stiger antallet af økologiske æglæggende høner i Sveri-
ge . Det viser tal fra Jordbruksverket .
Antallet af økologiske æglæggende høner i Sverige 
stiger, og fra 2013 til 2014 steg antallet med næsten 
4 % . I alt var der 900 .000 økologiske høner i Sverige i 
2014 . Samtidig er antallet af økologiske køer faldet med 
næsten 2 % .
Antallet af økologiske malkekøer faldt med 3 %, mens 
antallet af konventionelle malkekøer steg . 2014 var i alt 

14 % af de svenske malkekøer økologiske . Derimod er 
der få, der producerer økologisk svinekød og slagtekyl-
linger . Kun 1 % af det samlede antal grise var i 2014 
økologiske . For slagtekyllinger var tallet 0,4 % .

Lant Lantbruk & Skogsland / jnl
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Sekventiel fodring forbedrer vægtøgning 
i gæs.
En nylig undersøgelse foretaget af forskere fra Tunghai 
University, Taiwan fandt, at sekventiel fodring af gæs 
forbedrede vækstrate og fodereffektivitet i forhold til 
kontrol fodring .
Voksende gæs sekventielt fodret med et foder med lavt 
proteinindhold i løbet af deres fysisk aktive periode (om 
dagen) og højt proteinindhold i løbet af deres mindre 
aktive periode (om natten), forbedrede proteinudnyttel-
se, skriver forskerne, hvis undersøgelse blev offentlig-
gjort i tidsskriftet Animal .
Der blev gennemført to forsøg for at undersøge virknin-
gerne af disse foderplaner på væksten hos gæs . Det 
første forsøg undersøgte virkningen af sekventiel fod-
ring under en tidsbegrænset fodringssystem . 72 White 
Roman gæslinger blev tilfældigt tildelt til enten sekven-
tiel fodring eller en kontrol fodringsgruppe . Fra to til otte 
uger gamle blev alle gæslinger fodret om morgenen 
og om aftenen, begge fodringer varede i en time . Den 
sekventielle gruppe fik 13 % råprotein i foderet om mor-
genen og 19 % råprotein i foderet om aftenen .
Kontrolgruppen fik samme foder (16 % råprotein blandet 
ligeligt fra de to sekventielle fodertyper) til både morgen 
og aften . Resultaterne viste, at legemsvægten, den gen-
nemsnitlige daglige tilvækst og daglig foderoptagelse 
ikke var forskellig mellem grupperne, men fodereffektivi-
tet i den sekventiel fodrede gruppe var signifikant højere 
end i kontrolgruppen .
I et andet forsøg kiggede forskerne på effekten af 
sekventielle fodring under ad libitum fodring . 24 gæs-
linger blev tilfældigt allokeret til enten en gruppe med 
sekventiel fodring eller en kontrolgruppe, og begge 
grupper blev fodret ad libitum fra de var fire til otte uger 
gamle . Denne anden sekventiel fodrede gruppe fik 14 % 
råprotein i foderet fra kl . 6 og 20 % råprotein i foderet 
fra kl . 18 . Kontrolgruppen fik det samme foder morgen 
og aften, og det bestod af en blanding af ovenstående, 
som var blandet i forholdet mellem de to fodertyper, som 
den sekventiel fodrede gruppe havde ædt  den foregå-
ende dag .
Resultaterne viste, at den gennemsnitlige daglige til-

vækst i den sekventiel fodrede gruppe var højere end i 
kontrolgruppen .
Forsker Dr . Ho konkluderede, at den sekventielle fodring 
med lav-protein foder på morgenen eller i dagtimerne og 
høj-protein foder om aftenen og om natten vil forbedre 
den daglige tilvækst og fodereffektivitet i slagtegæs .

World Fjerkræ / jnl

Britisk eksport af fjerkrækød stiger.
Den britiske fjerkræbranche har øget sit bidrag til den 
britiske økonomi . Eksporten af fjerkrækød steg 6,6 % 
sidste år, fra 286 mio . £ (ca . 3,0 mia . kr .) til 305 mio . £ 
(ca . 3,2 mia . kr .), hovedsageligt baseret på salg til andre 
EU-lande .
Salg af fjerkrækød på hjemmemarkedet steg 13 % til 
6,9 mia . £ (ca . 72,5 mia . kr .), hvilket gør fjerkrækød til 
landets mest populære kødart, og mere end oksekød, 
lammekød og svinekød tilsammen . Beskæftigelsen i 
sektoren steget til 79 .300, en stigning på 8 % i forhold 
til året før .
Disse tal er offentliggjort i en rapport, bestilt af British 
Poultry Council (BPC) hos Oxford Economics . Sektoren 
som helhed bidrager med 3,6 mia . £ (ca . 37,8 mia . kr .) 
til landets BNP, en stigning fra 3,3 mia . £ (ca . 34,7 mia . 
kr .) i 2013, hedder det i rapporten . Men i værdi impor-
terer Storbritannien stadig mere fjerkrækød, end det 
eksporterer, hovedsageligt på grund af det faktum, at 
importen af kød mest er højere værdsat brystkød, mens 
eksporten er flere lavere værdisatte mørke udskæringer .
BPC bestyrelsesformand John Reed mener, der stadig 
er betydelige vækstmuligheder for branchen i fremtiden, 
især for eksporten . Med henvisning til TTIP-forhandlin-
gerne advarer han advarer, at "eventuelle handelsaftaler 
også skal styrke opbakningen til den britiske branche til 
en ’fra jord til bord’ tilgang til hygiejne og sikre lige vilkår 
på produktionsstandarder” .
BPC adm . direktør Andrew Stor tilføjede, at branchen 
skal være i stand til at opgradere sine anlægsaktiver for 
at imødekomme den stigende efterspørgsel .
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SALGET AF ÆG I TYSKLAND LIGGER STABILT 
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ AUGUST 2015

Ifølge markedsforskningsinstitut 
GfK blev der i andet kvartal i 2015 
solgt 2,031 mia. æg i Tyskland, 

hvilket var 4,3 % mindre end i samme periode i 
2014. I første kvartal blev der solgt flere æg end 
i 2014, fordi påsken lå tidligere i år. Ifølge GfK lå 
salget af æg i første halvdel af 2015 på 4,245 mia. 
æg, hvilket var på samme niveau som sidste år. 
Der var i andet kvartal 2015 i små forskydninger 
mellem de forskellige produktionsmetoder. 

Skrabeæg dominerer.
Skrabeæg forblev den ubestridte bedst sælgende ægty-
pe med en markedsandel på 60,8 %, hvilket var et fald 
på2,2 procentpoint i forhold til det foregående kvartal . 
 
Mere end hver tiende æg er økologisk. 
Andelen af frilandsæg steg, så de nu har en markedsan-
del på 26,6 %, en stigning på 1,7 procentpoint . 
Der blev også solgt flere økologiske æg, og markedsan-
delen udgjorde 10,9 %, hvilket er det højeste siden man 
i 2004 begyndte at stemple æggene med produktions-
type .

 
Andelen af tyske æg stiger. 
Andelen tyske æg lå i andet kvartal i år på 79,2 %, hvil-
ket er 1,1 procentpoint højere end i andet kvartal 2014 . 
Til gengæld er antallet af hollandske æg faldet med 0,9 
procentpoint til 19,3 % . 
Den højeste andel af tyske æg var for økologiske æg 
med 84,4 %, mens den for frilandslæg lå på 82,7 % og 
for skrabeæg på 75,6 % .

DGS / jnl

Hostazym X registrering udvides til fjerkræ.
EU registrering af Huvepharma’s non-starch poly-
saccharide (NSP) enzym Hostazym X (Reg nummer 
4a1614) fornyes og er nu udvidet til slagtekyllinger, kal-
kuner, æglæggere og mindre fjerkræarter .
EFSA konkluderede, at Hostazym X er "et effektivt og 
sikkert NSP enzym til brug i foder til svin og fjerkræ ."
Med denne fornyede EU registrering, bekræfter EFSA, 
at Hostazym X forbedrer foderforbruget og tilvæksten, 
når de anvendes i foder til fravænnede smågrise og 
slagtesvin, til slagtekyllinger, kalkuner, æglæggere og 
mindre fjerkræarter . "Hostazym X forbedrer fordøjelig-
heden af råvarer og har en positiv effekt på strøelses-

kvaliteten . Hostazym X reducerer også foderprisen og 
prisen pr kg tilvækst, fordi det giver en bedre fordøje-
lighed af næringsstofferne i foderet" siger producenten 
Huvepharma . "Hostazym X er et unikt NSP enzym, 
som det er fremstillet ved Surface Fermentering . Den 
indeholder en unik og naturlig kombination af enzymakti-
viteter dedikeret til at nedbryde det NSP, der er til stede 
i almindeligt anvendt foder . Endvidere er Hostazym X et 
af de mest stabile og robuste enzymer, som kommer til 
udtryk i en holdbarhed på 24 måneder . Hostazym X er 
et ikke-GMO-enzym, så udover brug i standardfoder-
blandinger er det også tilladt til brug i økologisk foder" 
siger selskabet .

World Fjerkræ / jnl
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I Frankrig vil man finde en løsning, så man 
kan stoppe med at slå hanekyllinger ihjel.
En koalition af 36 parlamentsmedlemmer fra alle sider 
af det franske politiske spektrum vil finde en løsning, så 
man kan stoppe den hidtidige praksis, med at slå hane-
kyllinger af æglæggerafstamning ihjel på rugerierne .
Politikerne har skrevet til landbrugsminister, Stéphane 
Le Foll, og de spørger, om han agter at indføre regler 
for at sikre, kønsbestemmelse i ægget, hvilket forhindrer 
behovet for, at hanekyllinger klækkes og derefter bliver 
slået ihjel . Spørgsmålet fulgte en kampagne fra dyrevel-
færd organisationens L'Association Ethique et Animaux 
L214", der udgav en undercover video fra et bretonsk 
rugeri i november . Videoen viser angiveligt, at hanekyl-
linger af æglæggerafstamning bliver kastet ind kværne 
eller kvalt i skraldeposer . "Hver dag bliver tusindvis 
af nyklækkede kyllinger hakket levende, fordi de kun 
betragtes som affald . Denne grusomhed har varet alt 
for længe Lovgivningen anerkender nu dyr som følende 
væsener . Det er tid til at handle i overensstemmelse her-
med" sagde Brigitte Gothière, talsmand for L214 .
Tysklands landbrugsminister Christian Schmidt meddelte 
for nylig, at hans mål er at stoppe aflivningen af hanekyl-
linger af æglæggerafstamning i 2017, og han har stillet 
ekstra midler til rådighed for forskerne for at udvikle 
teknologien til kønsbestemmelse til praksis brug under 
kommercielle forhold .
Teknologien har allerede fungeret i tests, og midlerne 
vil hjælpe forskere på universitetet i Leipzig, bl .a . til at 
udvikle et apparat til brug i rugerier .
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Truslen fra fugleinfluenza stiger, når virus-
set muterer.
At få kontrol med fugleinfluenza, både lokalt og globalt, 
bliver stadig vanskeligere, og virusset er hele tiden et 
skridt foran forskerne . "På trods af massive investeringer 
er der stadig nogle vigtige huller i vores viden" siger pro-
fessor Ian Brown, leder af virologi ved Animal and Plant 
Health Agency (APHA) .
"Vi har endemisk infektion i seks regioner i verden - 
Kina, Vietnam, Indonesien, dele af Indien, Bangladesh 

og Egypten - hvor vi ikke længere effektivt kan spore 
og overvåge spredningen af denne infektion . Vi kan ikke 
bringe den under kontrol" sagde han til Global Alliance 
for Research on Avian Diseases konferencen på Kings 
College, London, i starten af juli .
Selv steder som Europa og Japan, hvor der er blevet 
gjort en enorm indsats for at begrænse fugleinfluen-
zavirusset, har det stadig havde en vane med at komme 
tilbage . En stor vanskelighed ved begrænse sygdommen 
er, at den ofte var svært at opdage .
Siden den såkaldte Guandong stamme af HPAI dukkede 
frem i Kina i 2004, har der været bølger af infektion, 
forværret af den omfattende handel med levende fjer-
kræ og den kendsgerning, at virusset kan opformere sig 
i fritgående ænder, uden de for nogen symptomer, sag-
de Prof Brown . "Udviklingen og skiftende epidemiologi i 
H5-virusset over tid har også gjort det virkelig svært for 
os at vælge og bruge de rigtige vacciner .”
"I midten og slutningen af 1990'erne havde vi relativt lidt 
variation, men over tid, vi ser mere genetisk diversitet . 
Det er fordi vi virkelig har haft en global spredning, vi 
har et virus, der bliver etableret i lokale økosystemer og 
udvikler sig uafhængigt af hinanden .”
"Epidemiologien er blevet mere kompliceret på grund 
af dette virus’ evne til let at samle gener fra andre 
stammer ." Vilde fugle har sikkert spillet en rolle som en 
primær kilde til sygdommen . "Men nogle gange kommer 
ud af perspektiv, og de bliver beskyldt for at sprede et 
udbrud, selv når der ikke er noget epidemiologisk bevis 
for det ."
Den faktiske spredning var ofte med ting som flytning 
af levende fugl, handel med forurenede produkter samt 
køretøjer . "Kontrol af sygdommen bør handle om at 
forebygge indtrængen og udbredelse i første omgang . 
Vi er nødt til at koncentrere vores indsats til øget biosik-
kerhed . "H5 HPAI er virkelig et globalt problem . Virusset 
ændres sig konstant . Virusset fortsætter med at være 
foran os . Det har kreative måde at persistere og sprede 
sig på, og det er virkelig blevet endemisk . Vores mulig-
heder for øjeblikkelig kontrol er desværre ikke lyse ."
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Fjerkræ, der er resistente mod virussyg-
domme, kan være fremtiden.
Udvikling af produktionsdyr, der er resistente overfor 
sygdomme, kan være en af de langsigtede løsninger på 
problemer med fjerkræsygdomme . Forskere fra Uni-
versity of Georgia Regenerative Bioscience Center har 
brugt de sidste fire år på at indsamle data, der kan gøre 
processen til en realitet .
Holdet, som omfatter Steven Stice og Franklin West fra 
College of Agricultural and Environmental Sciences og 
Claudio Afonso fra Southeast Poultry Research Labora-
toryhos USDA’s Agricultural Research Service brugte en 
teknologiplatform kaldet shRNA - enkeltstrenget RNA, 
der folder tilbage på sig selv – til selektivt at stoppe 
produktionen af nukleinsyrer, der forårsager sygdom, 
såsom Newcastle disease-virus . Newcastle disease er 
et verdensomspændende problem og er forårsaget af en 
af de mest dødbringende af alle virus, der spreder sig 
mellem fugle . Eksotiske Newcastle-virus, den mest øde-
læggende form for virus, er udryddet i USA og Canada . 
De mildere former for Newcastle holdes under kontrol 
ved hjælp af vacciner .
Forskerholdet proces til forbedring af sygdomsresistens, 
der for nyligt er offentliggjort i Journal of the Internatio-
nal Alliance for Biological Standardisation, er potentielt 
en langt bedre måde at beskytte sygdom end vaccinati-
on, fordi det indfører permanent genetisk resistens, der 
nedarves til kommende generationer, siger forskere . I 
modsætning hertil yder mange vacciner beskyttelse i en 
given periode, og skal gives igen med jævne mellemrum .
"Med denne teknologi kan vi målrette specifikke regi-
oner, der anvendes af Newcastle disease-virusset, og 
som er afgørende for dens overlevelse" sagde Stice, en 
Georgia Research Alliance Eminent Scholar og direk-
tør for Regenerativ Bioscience Center . "Hvis man kan 
forebygge, at disse dødelige vira replikere i individuelle 
kyllinger, kan det i sidste ende reducere det samlede 
niveau for virus transmission fra en kylling til den næste ."
Flere typer af dyr og sygdom vil kunne målrettes . Denne 
teknologi kan også anvendes til fugleinfluenza og svine-
influenza .
"I sidste ende kan du have fugle, der er resistente over-

for både fugleinfluenza og Newcastle disease-virus" 
siger West, assisterende professor . "Teoretisk set behø-
ver du aldrig at vaccinere igen ."
Organiseret distribution af vaccineprodukter kan også 
være problematisk, især i lande, hvor landmænd måske 
ikke har et køleskab eller andre midler til at gemme 
vaccinerne ved den temperatur , der er nødvendig for at 
holde vaccinen i live . Dette gælder især i landdistrikter-
ne, hvor hobbyflokke kan være en landmand vigtigste 
indtægtskilde .
”Afsendelse af sygdomsresistente kyllinger produceret 
her i USA kunne være den bedst mulige løsning for 
mange lande” siger Stice . "Vi har brugt mange år at 
bevise, at denne teknologi er levedygtig" fortsatte han 
"og vi er nu klar til at udvide vores arbejde til næste 
fase ."
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Skånskt kyllingeslagteri lukket efter  
listeria alarm.
I starten af juli blev et kyllingeslagteri i Skåne lukket, 
efter at de kommunale myndigheder i en miljøkontrol i 
slutningen af juni fandt listeria .
Gulvafløb, skærebrætter og en hane til et vandbad var 
beskidte . En svaberprøve fra lokalerne gav også udslag 
for listeria . Slagteriets lokaler skal rengøres, inden slagt-
ningerne kan begynde igen .

Lant Lantbruk & Skogsland / jnl
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Ny metode kan eliminere antibiotika  
hos husdyr.
En forsker fra University of Wisconsin-Madison har 
udviklet et antibiotikum-fri metode til at beskytte produk-
tionsdyr mod almindelige infektioner .
Innovationen kommer, fordi voksende offentlig bekym-
ring for antibiotikaresistens har fået McDonalds, Tyson 
Foods og andre industrigiganter at annoncere store ned-
skæringer i brugen af antibio¬tika i kødproduktionen . 
Omkring 80 % af al antibiotika i USA anvendes af land-
mænd, fordi antibiotika både beskytter dyr mod sygdom 
og fremme tilvæksten .
Overforbrug af antibiotika i landbruget og i humanmedi-
cinen har skabt en offentlig krise i sundhedssystmetmed 
resistente infektioner, såsom Methicillin-resistant Stap-
hylococcus aureus (MRSA) og "kødædende bakterier ."
"Du kan virkelig ikke kontrollere mikroorganismerne 
for evigt, og de vil altid udvikle en måde at besejre din 
medicin" siger Mark Cook, professor for Husdyrbrug og 
iværksætter .
Cooks nuværende arbejde fokuserer på en fundamental 
immun "off-switch" kaldet Interleukin 10 eller IL-10, der 
bliver manipuleret af bakterier og mange andre patoge-
ner for at besejre immunsystemet under infektion . Han 
og seniorforsker Jordan Sand har lært at deaktivere 
denne kontakt inde i tarmen, hvor produktionsdyr får 
infektioner såsom coccidiose .
Cook vaccinerer æglæggende høner for at skabe anti-
stoffer mod IL-10 . Hønerne sætte antistoffet i æggene, 
som derpå sprøjtes på foderet til dyrene, han ønsker at 
beskytte . Antistoffet neutraliserer IL-10 off-switchen 

i disse dyr, så deres immunforsvar bliver bedre til at 
bekæmpe sygdomme .
I forsøg med 300 .000 kyllinger, var dem, der spiste anti-
stof-bærende materiale, fuldt beskyttet mod coccidiose .
Mindre forsøg med større dyr tegner også lovende . 
I de sidste par år har forskerne lært, at en stor gruppe 
af patogener - herunder bakterier, single- og flercelle-
de parasitter, protozoer, selv visse vira - producerer et 
kemisk stof kaldet macrophage migratory inhibition fac-
tor eller MIF, som aktiverer IL 10 mekanisme til at lukke 
værtsdyret immunsystem ned . "Dette opstod tilsynela-
dende dybt i den evolutionære fortid, og det er en gros 
piratkopiering af immunsystemet" siger Sand .
"Folk har manipuleret immunsystemet i årtier, men vi gør 
det i tarmen . Ingen har gjort det før" siger Cook .
Cook og Sand, der har arbejdet på IL-10-systemet 
siden 2011, har oprettet Ab E Discovery LLC for at 
kommercialisere deres forskning . Et af de fire patenter, 
de har søgt om gennem Wisconsin Alumni Research 
Foundation (WARF), har de netop fået, og WARF har 
givet et Accelerator Program leget på 100 .000 $ (ca . 
680 .000 kr .) til opfinderne til at udvikle antibiotika-ud-
skiftning-teknologien .
Fordelene ved at nedbringe brugen af antibiotika på 
farmene omfatte også arbejdstagernes familier og den 
bredere befolkning . Betydeligt flere mennesker, der 
arbejder på konventionelle kyllingefarme, bærer multi-
resistente patogener, end dem, der arbejder i antibioti-
ske-fri farme, bemærker Sand .
En nonantibiotic metode til at forhindre patogener i at 
lukke ned for immunsystemet synes langt mindre udsat 
for resistens end den nuværende rutinemæssige fodring 
af antibiotika, siger Cook . "Vi har ikke fokuseret på pato-
gener . Vi er fokuseret på, hvad de forsøger at gøre ved 
immunsystemet . Vi får opmuntrende data fra mejeripro-
dukter og kød . Vi har udført forsøg med 300 .000 kyl-
linger på kommercielle farme, hvor halvdelen modtager 
produktet . Vi ved, det virker . Markedet er interesseret, 
og nu er det et spørgsmål om at lave et kommercielt 
produkt . "
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Peter Kendall bliver slagtekyllingeproducent.
Peter Kendall , tidligere formand for national Farmers 
Union (NFU) og bestyrelsesformand for Agriculture and 
Horticulture Development Board (AHDB) skal være 
slagtekyllingeproducent og har sikret sig byggetilladelse 
til fire stalde på sin farm i Bedfordshire .
Kendall siger, at han i en årrække havde overvejet for-
skellige måder at styrke sin landbrugsbedrift på .
"Jeg driver landbrug i partnerskab med min mor og min 
bror, og vi har spurgt os selv "Hvor skal vi producere 
nu?"
"Vi har været bekymrede over kun at være en planteavls-
bedrift, selv om vi også har noget vedvarende energi og 
industrielle udlejninger, så vi ønskede noget andet, der 
vil supplere forretningen ."
Produktion af slagtekyllinger passede fint hertil, med sti-
gende efterspørgslen efter fjerkrækød og detailhandlere, 
der er forpligtet af de standarder og den sporbarhed, der 
tilbydes af de britiske producenter .
Den integrerede fjerkræproduktion giver også mulighe-
den for en mindre svingende indtægt end dyrkning af 
korn, tilføjede han .
"Desuden harmonerer slagtekyllingeproduktionen pænt 
med vedvarende energi, mens fjerkrægødning vil give et 
nyttigt input til vores agerjord . Det er et godt match ."
Byggetilladelserne blev indsendt til Central Bedfordshire 
Council’s planlægningsafdeling i begyndelsen af april . 
Planerne omfatter fire stalde på 110 x 20 m, med et tek-
nikrum, fodersiloer, kontor, varmecentral, overløbsbassin 
mm .
Når det er færdigt, vil enheden kunne producere 
180 .000 kyllinger pr rotation .
Tilladelse blev givet den 24 . juli uden en eneste indsigel-
se under høringen .
Kendall siger, at sagen ikke er afsluttet, og han er i færd 
med at sikre sig de nødvendige miljøtilladelser .
Han er også stadig i forhandlinger med en enkelt inte-
grator om at aftage kyllingerne og med energiselskaber, 
der skal levere solpaneler og biomassekedler .
"Hvis vi er oppe og køre ved næste forår, vil jeg være 
glad" siger han .

"Det er en stor investering for os . Men prisen på jord 
heromkring er temmelig høj, og at få et afkast på den 
er en udfordring . Produktion af slagtekyllinger ligner en 
farbar vej på nuværende tidspunkt ."
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Tyson Foods vil skabe 90 nye arbejdsplad-
ser på fjerkræanlæg i Kentucky.
Tyson Foods, Inc . meddeler, at deres fjerkræanlæg i 
Robards vil ansætte omkring 90 yderligere medarbejdere 
som følge af en investering, som virksomheden laver på 
anlægget . Selskabet vil bruge mere end 8 mio . $ (ca . 53,7 
mio . kr .) på at installere en ny fryser og ekstra arbejds-
stationer . "Denne investering vil hjælpe os med at opfylde 
den stigende efterspørgsel efter vores produkter" siger 
Noel White, præsident for fjerkræ i Tyson Foods . "Vi er 
meget stolte af vores medarbejdere i Robards og er glade 
for at skabe yderligere arbejdspladser i lokalsamfundet ."
Anlægget i Robards producerer individuelt hurtigt frosne 
kyllinger pakket under Tysons brand til salg til privatkunder 
i hele regionen og nationalt . "Udvidelsen af anlægget i 
Robard er godt nyt for vores medarbejdere og vores øko-
nomi . Jeg ser frem til virksomhedens succes i vores region 
langt ind i fremtiden" sagde state senator Dorsey Ridley .
For at hjælpe med udvidelsen vil Kentucky Economic 
Development Finance Authority (KEDFA) give kvalificere-
de jobskattefradrag for nye kapitalinvesteringer gennem 
Kentucky Business Investment program . "Vi er taknem-
melige for KEDFA og alt, hvad det har gjort for at gøre 
dette projekt muligt" sagde White . "Vi sætter pris på at 
lave forretninger i Kentucky og er glade for, at vi kan inve-
stere i vores anlæg i Robards ."
Anlægget i Robards blev købt af Tyson Foods i 1998 . 
Anlægget beskæftiger omkring 1 .200 mennesker og 
genererer en årlig lønsum på mere end 38 mio . $ (ca . 255 
mio . kr .) . Hertil kommer, at selskabet har brugt mere end 
15 mio . $ (godt 100 mio . kr .) på at købe korn i Kentucky, 
og de har betalt slagtekyllingeproducenter mere end 29 
mio . $ (ca . 195 mio . kr .) for at levere kyllinger til anlægget 
i regnskabsåret 2014 .
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