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IPC’s andet møde i 2015 blev hold ti Xi’An i Kina i 
dagen 3. og 4. september. 
Xi’An, der er en by med godt 8,5 mio. indbyggere, 
ligger godt 2 timers flyvning sydvest for Beijing, 
og er bl.a. kendt for at være starten på Silkevejen, 
der i århundrede var en af verdens vigtigste 
handelsruter, samt for de verdensberømte ter-
ra-cotta krigere, der blev fundet i 1974.
Næsten 75 deltagere fra 18 lande deltog i mødet.

Velkomst.
Inden det faglige 
program begyndte, 
var der velkomst ved 
Jim Sumner, IPC’s 
præsident, og fru Lu 
Yu fra arrangørerne i 
CFNA .

David Swayne fra USDA fortalte om 
udbruddene af fugleinfluenza i USA, 
og hvad man har lært af det .
Fugleinfluenzavirusset er et Ort-
homyxovirus, og det er nemt at slå 
ihjel med varme og kemikalier, og 
varmebehandling slår virus ihjel i kød, 

æg, fjer, skind mm .
På overfladen af virusset findes 2 proteiner, Hemag-
glutinin, hvoraf der er 16 subtypes (H1-H16), og Neu-
raminidase, hvoraf der er 9 subtypes (N1- N9) . Disse 
kan kombineres på kryds og tværs, så der er i alt 144 
muligheder .
Alle H-typer kan være lavpatogene, men nogle H5 og 
H7 er højpatogene
Udbrud af højpatogene typer har siden 1924 skullet 
indrapporteres til OIE, og siden 2005 har også udbrud 
af lavpatogene H5 og H7 skullet indrapporteres, fordi de 
kan udvikle sig til at være højpatogene . 
Siden 1959 har der været 36 uafhængige udbrud af 
højpatogen fugleinfluenza i verden, og siden 2002 har 

70 lande i Asien, Europa, Afrika og Nordamerika haft 
udbrud af den højpatogene H5N1 (inkl . rekombinationer 
med N2, N3, N5, N6, N8), og mere end 500 mio . fjer-
kræ har været ramt
Virusset har rekombineret og udviklet sig fra ét udbrud i 
1996 .
I USA har der siden december 2014 været udbrud på 
211 farme samt 21 hobbyflokke i 21 delstater og 48,6 
mio . dyr, heraf ca . 7,5 mio . kalkuner og ca . 41,1 mio . 
æglæggere har været ramt .
David Swayne forklarede, at vi normalt antager, at virus-
set spredes langs trækruterne for vilde fugle . I USA har 
de 4 store trækruter, Pacific, Central, Mississippi og 
Atlantic, men der er også bevægelse på tværs af træk-
ruterne .

Figur 1: Trækruterne i Nordamerika

USDA har gensekvenseret prøver fra alle udbruddene i 
USA, og resultaterne viser, at i de første tilfælde skete 
spredningen fra vilde fugle til kommercielle flokke, men 
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senere efterhånden som virusset udviklede sig, skete 
spredningen også fra farm til farm, nok især med men-
nesker, tøj, værktøj og køretøjer .
Der er stor forskel på, hvor mange viruspartikler, der skal 
til at inficere en fugl, og det afhænger både af virustypen 
og fugleracen .
David Swayne slog fast, at alt fjerkræ er modtageligt, 
uanset produktionsmetode .
USDA har lavet forsøg med vaccination mod fugleinflu-
enza, og forsøgene viste, at 2 x vaccination kan reduce-
re forekomsten til 0 .
Infektionsforsøgene er lavet med en 1960’er type 
æglægger-linje, som USDA opdrætter og bruger, fordi 
de er fri for alle andre smitstoffer . De undersøger nu, om 
der er forskel på moderne æglæggere og slagtekyllinger, 
men det forventer David Swayne ikke . 
I USA er der stor forskel på produktionsmetoderne, for i 
slagtekyllingeproduktionen bruger man normalt alt-ind-
alt-ud, mens man i ægproduktionen normalt har flere 
aldre på farmene .
I USA må man ikke vaccinere mod H5 og H7 i USA, og 
k Kun hvis landbrugsministeren erklærer en katastrofe-
situation, kan det ske . Men de opbygger et lager på 100 
mio . doser .

David Swayne slog også fast, at hvis man ikke har et 
godt overvågningsprogram, så vil vaccination ikke hjæl-
pe, oag at vaccination er en kontrolmetode til at fortsæt-
te produktionen, det er ikke en udryddelsesstrategi . 
Regionalisering og kompartmentering er en mulighed for 
at få åbnet eksportmarkederne hurtigere, men det skal 
helst være aftalt i fredstid, altså inden udbrud af smit-
somme sygdomme . Et overvågningsprogram – serolo-
gisk og virologisk – fra kompartments skulle kunne sikre 
virusfrie avlsdyr .
Ulovlig flytning af levende fugle udgør en stor risiko, og 
det er der mange eksempler på .
Produkter, der følger OIE’s guidelines, har aldrig været 
en kilde til smitte .
Risikoen ved rugeæg og daggamle kyllinger er den sam-
me .
David Swayne  sluttede sit indlæg med at sige, at det 
er meget sjældent, at virus smitter fra en verdensdel til 
en anden, så 2014 er særtilfældet, og at få eller ingen 
vandfugle flytter sig fra den nordlige til den sydlige halv-
kugle, så det kan være en af forklaringerne på, at der 
ikke har været udbrud i Sydamerika .

 ›››
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Dominic Elfick fra Aviagen fortalt om, 
hvordan avlsselskaberne tilpasser sig 
kravene til nye markeder, og hvordan 
de på trods diverse importforbud på 
grind af fugleinfluenza forsøger at for-
syne deres kunder med avlsmateriale .
Dominic Elfick sagde, at jo rigere folk 

bliver, jo mere avancerede og forarbejdede produkter 
køner de .
Aviagen forventer, at produktionen vil vokse mest i 
udviklingslandene, så derfor er de markeder mest inte-
ressante . 
FCR er det vigtigste, men også slagteudbytte, tolerance 
mod virussygdomme og miljøtolerance er vigtige . Men 
der er stor forskel på produktionerne afhængig af infra-
struktur som elforsyning og veje, og så varierer størelsen 
af deres kunder fra multinationale selskaber til små eller 
mindre produktioner .
Aviagen i Storbritannien og Indien er nu kompartmente-
ret, og fra Storbritannien er det lykkedes at eksportere til 
Sydafrika og New Zealand . 
Kina, Korea og Thailand vil ikke anerkende regionali-
sering og kompartments, og nogle flyselskaber vil ikke 
flyve med kyllinger .
Hvis USA begynder at vaccinere mod fugleinfluenza vil 
det nok koste slagtekyllingebranchen 5-7 mia . $ (ca . 
33-46 mia . kr .) i tabte eksportindtægter .
Dominic Elfick opfordrede til, at vi fortæller offentlighe-
den, hvad vi gør på farmene, fordi offentligheden ikke 
forstår, at farmerne er højt uddannede teknikere, og 
at slagtekyllingeproduktionen er bæredygtighed, både 
miljømæssigt, socialt og økonomisk .
I Aviagen forventer man at kunne forbedre FCR med 
0,02 om året, og det svarer til, at man kan spare et 
landbrugsareal på størrelse med landet Brunei om året, 
og på 7 år svarer det til et sparet areal på størrelse med 
Laos .
Det vil også spare meget vand, og en forbedring af FCR 
med 0,02 vil give en vandbesparelse på 1667 olympiske 
svømmebassiner om året .

Figur 2: Udviklingen i vandforbruget i l pr kg dyr produceret

Der vil komme flere forskellige produktionssystemer, og 
det vil Aviagen kyllinger blive avlet til, men jo mere eks-
tensivt jo større miljøpåvirkning, og frilands har 8 x større 
risiko for at få fugleinfluenza .

Figur 3: Klimapåvirkningen af 3 forskellige produktioner – kon-

ventionel, frilands og økologisk - af slagtekyllinger i Storbritan-

nien .

I Thailand er udbyttet af en kylling omkring 94 %, mens 
den i Europa er ca . 70 %, fordi vi ikke spiser alle dele af 
kyllingen .
Dominic Elfick  slog fast, at branchen SKAL have 
offentligheden opbakning til produktionen .
Veterinærdirektørerne er nervøse for at sætte deres 
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navn under en kompartmentering, for hvis noget går 
galt, får de skylden . Det handler især om tillid .
Aviagen forventer, at der i Nordamerika og Europa vil der 
være modstand mod GMO kyllinger, mens det ikke vil 
være tilfældet på en række andre markeder .

Chenjun Pan fra Rabobank fortalte 
om udviklingen i Asien . Fra 2007 til 
2015 er priserne på kyllinger og foder 
steget 30 %, men den forbedrede 
FCR har gjort kyllingeproduktionen 
profitabel .
I Asien er der store muligheder for 

at øge forbruget, fordi det ligger langt under USA og 
Europa .

Figur 4: Forbruget af kød pr indbygger i udvalgte lande

Asien vil producere færre produkter med krav til land 
og vand, og man vil i stedet satse mere på forarbejdede 
produkter .
Asien står for over 45 % af importen af kød og for 48 % 
af importen af kyllingekød .
Mange lande i Asien har lukkede markeder, men Rabob-
ank forventer mere åbne markeder i Asien .
I Kina er væksten faldet til omkring 6 %, og fugleinflu-
enza vil fortsat være et problem, og nye udbrud påvirker 
forbruget . Der er især tale om standardvarer, og for-

brugerne opfatter hvide kyllinger som usunde efter en 
række skandaler .
I dag er Kina stort set selvforsynende med kyllingekød .
Urbaniseringen vil fortsætter og nå 70 % i løbet af 10 
år, hvilket betyder, at 182 mio . mennesker vil skulle flytte 
fra landet til byerne, og det vil styrke efterspørgslen efter 
fødevarer .
Prisstigningerne i Kina har ikke været så store siden 
2000 og forventes at være stabile .
I den nordlige del af Kine fortrækker forbrugerne hvide 
fugle, mens man i den sydlige Kina fortrækker de brune 
eller lokale afstamninger .
Fjerkræmarkedet afhænger af markedet for svinekød, 
der er den vigtigste kødart i Kina, hvor svinebestanden 
er reduceret meget det sidste år . Priserne på kylling 
afspejler priserne på svinekød med en lille forsinkelse .
60 % af importen i 2015 kom fra Brasilien efter stoppet 
for import fra USA .
I Kina er man ved at begynde på fuld integration i enkel-
te firmaer, men om det er den bedste model er stadig 
åbent .
Der er stadig overforsyning af frosne kyllingeprodukter, 
fordi lagrene var høje .

Wei Li fra CNCA fortalte om impor-
ten af animalske produkter, herunder 
avlsmateriale, til Kina, hvor mange 
myndigheder – AQSIQ, CNRA og lokal 
CIQ - er involveret i importtilladelser .
AQSIQ vil evaluere bio- og fødevare-
sikkerheden, mens CNRA vil registrere 

og godkende . Dette kan dog foregå samtidig .
CNRA vil også skulle godkende produktion i udlandet, 
men når produkterne kommer til Kina, vil de lokale myn-
digheder - CIQ – godkende hver enkelt sending .
Firmaer skal være registreret hos CNCA for at kunne 
eksportere til Kina .
Alle ansøgninger skal have deres egne myndigheders 
opbakning . Der skal være en protokol mellem Kina og en 
anden stat, og først derefter kan man sende en ansøg-
ning . ›››
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Efter godkendelse af ansøgningen vil CNCA inspicere 
virksomhederne i udlandet, og de kan ikke godkendes 
før .

Wayne Rader fra Maple Leaf fortalte 
om markedet for ænder i Kina .
Han sagde, at for at få balance i 
markedet skal antallet af forældredyr 
noget ned .
Der er en række udfordringer ved at 
producere i Kina:

Mangel på og forståelse for biosikkerhed, og mange 
ænder i Kina produceres i gamle stalde uden nogen 
særlig biosikkerhed .
Der er brug for god vand- og foderkvalitet .
Sporbarhed .
FCR hos dem er 1,66, mens standarden i Kina er 1,78-
1,80 .
Deres ænder er klar efter 33 dage mod standarden i 
Kina på 38-42 dage til 2,5 kg . .
Hos maple Leaf i USA ligger FCR på 1,48, og det tager 
28 dage at nå 2,5 kg . 
Det er svært at få kinesisk management op på niveauet 
i USA, og når man har brugt ressourcer på at uddanne 
nøglemedarbejdere, skifter de ofte til et andet job .
Tålmodighed og vedholdenhed er nødvendig, hvis man 
vil være i Kina, og hvis man ikke når målene i dag så er 
det ICM ”It’s China, Man” .

Lucy Lunan fra Amazon .cn fortalte 
om fødevarer som e-handelsvarer .
Amazon startede i Kina i 2004, og 
Amazon fresh var lanceret i maj 2015 - 
se www .z .cn/fresh . 
De vil starte med friske fødevarer i 4 . 
kvartal 2015, og de har 13 centre og 

5 .000 leveringssteder i Kina, og leveret 24 timer 7 dage 
om ugen . Leveringstiden vil normalt være 1-2 dage .
Alle produkter kan ikke leveres alle steder, fordi kvalite-
ten ikke kan garanteres .
Deres fleste kunder kommer fra de største byer, og de 
fleste kunder bruger mobile enheder, så de har også 
lanceret mobile apps .
Der er endnu ikke nok produkter, men pt sælger frugt, 
æg og fjerkræ bedst .
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Hele stegte og kogte kyllinger med hover men  

uden fødder sælges hos en gadehandler

180 g konserverede  

kyllingefødder 

Stegte kyllingeføder  

lige til at spise .

Et stort udvalg i konserverede æg i skal i et supermarked  

i Xi’An .
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Parterede ferske og tilberedte kyllinger lå på is  

i supermarkedet i Xi’An .

Vagtelæg blev spejlet og serveret på en pind  

på markedet i Xi’An .

Udvalget af andeæg  

var også stort .

Der blev tilbudt kyllinger med både lyst  

og sort skind .

Levering af æg til markedet  

i Xi’An .

Friske og konserverede  

andeæg .
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Liu Yanhong fra Shanxi Meet All 
Group fortalte on tendenserne på det 
kinesiske detailmarked .
Shanxi Meet All Group er den største 
detailkæde i Shanxii provinsen med 
144 butikker .
I Kina sælges kun 30 % af fødevarer-

ne i supermarkederne, mens det i udviklede lande kan 
ligge på op til 90 % .
Hos Shanxi Meet All Group fordeler salget af kød sig 
med 50 % svin og fjerkræ 30 % .
Hvidfjerede kyllinger er det næst mest populære kød 
efter svinekød i Kina .
Frygten for fugleinfluenza har stor betydning for forbru-
gernes valg af kød .
Mangel på kølekæde i distributionen har hindret forbru-
gerne i at nyde godt af mange fjerkræprodukter .
I 2015 fordeler salget af fersk fjerkrækød i Shanxi pro-
vinsen sig således: 
79,08 % sælges på markeder
18,88 % sælges i supermarkeder
2,04 % sælges fra farme
Det forvente,s at supermarkedernes andel vil stige i åre-
ne fremover .
De sælger frossent og fersk kyllingekød i løs vægt i 
deres supermarkeder .

Christophe Gottar fra Sealed Air for-
talte om, hvordan fødevaresikkerheden 
kunne forbedres gennem hele kæden i 
slagtekyllingeproduktionen i Kina .
Christophe Gottar fortalte, at i 2020 
forventes den kinesiske produktion af 
kyllingekød at nå over 20 mio . tons, og 

i 2013 kostede udbruddene af fugleinfluenza i Kina 6,5 
mia . $ (ca . 42,5 mia . kr .) .
I den østlige del af Kina foregår 60 % af kyllingeproduk-
tionen, og der vil være et enormt skifte i markedet fra nu 
og til 2020 .
De brune kyllinger skal steges noget længere end de 
hvide, og mange kinesiske forbruger synes, at døde/

slagtede kyllinger ikke er friske nok, og måske har de 
været syge eller er selvdøde .
Christophe Gottar fortalte om en undersøgelse, som de 
havde lavet i samarbejde med Universitetet i Beijing .
Christophe Gottar sagde, at undersøgelsen viste, at der 
bruges meget antibiotika – også i de sidste 7 dage inden 
slagtning, og at der mange steder er dårlig hygiejne på 
slagterierne .
Meget af vandforbruget går til rengøring i stalden og på 
slagteriet .
I butikkerne sælges meget fjerkræ fersk og uindpakket, 
og der er problemer med kølekæden .
Christophe Gottar sluttede med at sige, at de rappor-
terede, hvad de havde set, og billederne var ikke fra de 
værste eksempler . De offentliggør denne undersøgelse 
for at hjælpe fjerkræbranchen i Kina, for man kan blive 
bedre og mere effektiv ved at bruge nye metoder .
Efter præsensationen var der meget kraftig og højlydt 
grænsende til det råbende kritik fra de kinesiske værter 
og andre kinesiske deltagere i mødet .
De sagde bl .a ., at mange slagterier har orden på deres 
spildevand, så man kan ikke generalisere, og de troede 
ikke på, at et mindre forbrug af vand og større forbrug af 
sæbe og kemikalier vil give mere rene forhold i staldene 
og på slagteriet .

Peter Bradnock fortalte om det 
arbejde, som IPC deltager i i de inter-
nationale organisationer .
OIE: 
Standarderne for strømstyrke til bedø-
velse er for høje, så man arbejder på 
4 .-5 . år på at ændre det .

Standarderne blev foreslået at være anbefalinger, men 
de blev ikke vedtaget, så et nyt forslag fra en arbejds-
gruppe kommer til afstemning i 2016 .
I OIE diskuterer man også dyrevelfærd for slagtekyllin-
ger, men holdningerne er meget langt fra hinanden, så 
det bliver svært at enes om noget .
WHO/OIE
Her har man snakket om navngivning af nye sygdomme, 
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så de ikke bliver opkaldt efter f .eks . en bestemt geogra-
fisk region .
FAO:
LEAP programmet, der sætter guidelines for miljøpå-
virkningen af animalske produktioner, er ved at være 
færdigt .
CODEX:
Der er kommet et ægyptisk forslag om ændringer af 
guidelines for ’Halal’ . Det er ikke afgjort, om det vil blive 
behandlet, evt . næste år .

WHO/OIE/FAO/Codex:
Her arbejder man med en handleplan mod antibiotika-
resistens, for det vil komme mere i fokus, ikke bare i 
fjerkræ men i alle animalske produktioner .

Marked, butik og supermarked i Xi’An.
Den sidste dag blev der også lidt tid til at studere mar-
kedet, nogle butikker og et supermarked i centrum af 
Xi’An for at se, hvordan fjerkrækød og æg blev solgt til 
forbrugerne .
På markedet og i mange gadekøkkener blev der solgt 
betydelige mængder af tilberedte kyllinger, mens man i 
de små butikker kunne købe konserverede æg og kyl-
lingeprodukter, der blev opbevaret ved stuetemperatur 
- godt og vel .
I supermarkedet blev der solgt både friske hønse-, 
ande- og vagtelæg samt konserverede hønseæg i skal . 
Der blev også solgt et stort udvalg af kyllingeprodukter, 
hvoraf nogle var stegte, men ferske produkter - både 
hele kyllinger og parteringer – lå stablet højt på et bord 
med is . Så kunne kunderne selv vælge, hvilke stykker de 
ville have, og de belv så pakket i en plasticpose og solgt 
efter vægt .

jnl
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Det traditionelle gruppebillede af de fleste deltagere i mødet i Xi’An .

Udvalget af hønseæg  

var stort .
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Bernard Matthews fornyer sit brand  
– og sponsorerer The Simpsons.
Bernard Matthews har afsløret en multi-million pund 
pakke af salgsfremmende aktiviteter, der har til formål at 
"returnere firmaet til sine berømte rødder" .
Kalkun integrationen vil indfase en ny branding ved en 
seks-måneders sponsorering af tv-tegne-serien The 
Simpsons og foretage en bred vifte af PR og aktiviteter 
på sociale medier .
Firmaet vil bruge omkring 3 mio . £ (ca . 30,3 mio . kr .) på 
sit nye image, som vil blive rullet ud i etaper fra septem-
ber .
Branding omfatter Great Witchingham Hall, den stateli-
ge ejendom, hvor der er bygget et forarbejdningsanlæg 
bagved, og som har været firmaets hovedkvarter siden 
starten .
Rob Burnett, adm . direktør i Bernard Matthews, sagde, 
at det nye brand handler om at fremhæve dét, der gjorde 
firmaet "anderledes og fantastisk" .
"Brandingen kombinerer det bedste fra fortiden, med 
den landskendte ejendom Great Witchingham Hall og et 
moderne og frisk design, der føles meget britisk .
 "Men det er ikke kun ny emballage, det drejer sig om 
integreret salg, markedsføring og en ny strategi for 
udvikling af nye produkter, som hjælper os at komme i 
kontakt med moderne familier ."
En system med farve kategorisering på pakkerne er ble-
vet bygget ind i designet for at hjælpe med at finderundt 
mellem de forskellige produkter og varianter .
Bernard Matthews beskæftiger omkring 2 .000 menne-
sker i East Anglia, har 56 farme og opdrætter næsten 7 
mio . kalkuner året .

Farmers Weekly / jnl

Salget af and stiger kraftigt  
i Storbritannien.
Salget af and er steget kraftigt i år i Storbritannien, en 
tocifret vækst i detailleddet, fordi flere forbrugere er villi-
ge til at lave and derhjemme .
Data fra Kantar Worldpanel, som overvåger detailhande-
len, viser, at salget af ferske ænder, hele og parteringer, 
er steget med 8 % i volumen og 19 % i værdi i første 
halvdel af året, og denne tendens er fortsat hen over 
sommeren .
"Først og fremmest har det at gøre med øget marked-
sindtrængning, flere mennesker parat til at prøve and" 
sagde Steve Curzon, marketingchef hos Gressingham, 
Storbritanniens største leverandør af and til detail .
Han tilskriver også stigningen en ændring i varesorti-
mentet, hvor forbrugerne skifter til dyrere, produkter, 
såsom parterede produkter med saucer og kogte fær-
digretter . "I løbet af sommeren vi markedsført et pulled 
duck produkt, som også har hjulpet på salget ."
Curzon siger, at der også er reduceret spild i super-
markederne, og med det mener han, at færre produkt 
kommer på tilbud i køledisken, når de nærmer sig sidste 
salgsdato . "Sidste år introducerede vi Darfresh emballa-
ge, og det har øget holdbarheden og reduceret spildet ."
Til en vis grad er væksten i volumen blevet støttet af 
kampagner i supermarkederne, hvor Waitrose kører til-
bud på ænder . Marks & Spencer har også en and i deres 
tilbud, hvilket har stimuleret markedet yderligere .
Gressingham seneste nyheder er en hel and i en ste-
gepose og helt andebryst, som kan købes i henholdsvis 
Tesco og Asda .
Mens slagtekyllingeproducenterne allerede er slået ind 
på denne for at reducere forekomsten af campylobacter, 
er motivationen for andeproducenterne at gøre det nem-
mere for forbrugernes, producere en mere saftig steg og 
reducere spildet, siger Curzon . Holdbarheden bliver også 
længere .
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En række store producenter af insekter er gået 
sammen om et lobbykontor i Bruxelles, der skal 
arbejde for mere fleksible regler for brug af melor-
me, græshopper og andet i foder og fødevarer.

I midten af september diskuterede EU’s fødevaresikker-
hedsmyndighed, EFSA, deres videnskabelige anbefaling 
for sikker produktion og brug af insekter i mad og foder .

Ny brancheorganisation.
Brancheorganisationen IPIFF (International Platform of 
Insects for Food and Feed), der blev oprettet i 2013, 
venter ligesom de nationale myndigheder spændt på 
EFSA’s anbefaling, for IPIFF’s medlemsvirksomheder 
har i flere år ønsket at markedsføre græshopper, melor-
me og fårekyllinger som den nye klimavenlige proteinkil-
de til både mennesker og dyr .
IPIFF ønsker at få ændret de EU-regler, som sætter 
rammerne for, hvad der må være i husdyrfoder, for det er 
her, at producenterne ser de største muligheder .
”Vores hovedformål er at forsøge at overbevise EU-lov-
giverne om behovet for at ændre særligt lovgivningen 
omkring dyrefoder . I dag er insektprodukter eller afledte 
produkter i særlige tilfælde tilladt i kæledyrsfoder, men 
på nær nogle enkelte særtilfælde, så er det ikke tilladt i 

foder til husdyr, og det er der, det stør-
ste udviklingspotentiale ligger for vores 
medlemmer,” siger Christophe Derri-
en, der er én af de to lobbyister, som 
IPIFF har hyret til at rende EU-lovgi-
verne på dørene på deres vegne, til 
Altingets Rikke Albrechtsen .

Animalsk protein i dyrefoder.
IPIFF mener, at deres produkter i høj 
grad kunne være et mere bæredygtigt 

alternativ til for eksempel produktion af sojabønner, der 
er blevet udskældt for at have store negative miljøkon-
sekvenser specielt i Sydamerika, men som lige nu udgør 
en uundværlig kilde til husdyrfoder for landbruget .
Lige nu har EU har meget strenge regler, når det handler 

om at fodre dyr med andre dyr . Det var en konsekvens 
af især udbruddene af kogalskab i 1990’erne .
Men ifølge IPIFF gik man alt for langt, da man stramme-
de reglerne . ”Vores medlemmer kan fremlægge studier, 
der viser, at insekter ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko, 
hvis du fodrer dem til husdyr . Insekter er koldblodede og 
ikke pattedyr, hvilket betyder, at du ikke har de samme 
bakterielle sikkerhedsrisici, som du kunne have med 
fjerkræ, svin og oksekød . Så foderlovgivningen i EU er 
simpelthen ikke designet til insekter,” siger Christophe 
Derrien til Altinget og tilføjer:
”Ude i naturen består fjerkræs hovedernæring jo af 
insekter . Det er mange slet ikke klar over . Så vi forklarer 
dem, at vi ikke taler om at introducere en ny ingrediens i 
dyrenes kost . Vi taler bare om at bruge en naturlig ingre-
diens på industriel skala til at fodre dem med” .

Lobbykontor i Bruxelles. 
Kontoret har været etableret siden april . De første par 
måneder er gået med at etablere sig over for embeds-
mændene i EU-institutioner og over for de andre aktører 
på området i EU-hovedkvarteret . Ifølge Christophe Der-
rien er de blevet godt modtaget af EU-lovgiverne .
”De har kunnet se, at IPIFF’s medlemmer er seriøse og 
pålidelige spillere, der respekterer de meget stramme 
fødevaresikkerhedsregler, de ligger under for” siger han 
til Altinget .

PRODUCENTER AF INSEKTER OPRETTER  
LOBBYKONTOR I BRUXELLES

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ OKTOBER 2015

Almindelig melorm-tenebrio-molitor .
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På selve lovgivningsfronten har lobbyisterne både et 
øje på udviklingen af foderlovgivningen, men også den 
såkaldte ”Novel Food”-forordning, som regulerer fødeva-
rer, som ikke er så udbredte endnu .
Reglerne er lige nu under revision . Og for IPIFF er det 
vigtigt, at der kommer en eksplicit henvisning til insekter 
i den nye lovgivning .
”For vores medlemmer er det vigtigt, at der kommer 
noget lovgivningsmæssig klarhed over, om de produkter, 
de sætter på markedet, er dækket af reglerne eller ej” 
siger Derrien, der tilføjer, at de også arbejder på at få 
lempet kravene til dem .
”Lige nu starter vi med et udgangspunkt om, at dette 
produkt kan være potentielt skadeligt for forbrugerne, 
og det er op til os at bevise, at det ikke er det . Hvis det 
er det, lovgiverne vil, så er vi villige til at gøre det . Men 
vi mener, at siden der ikke er blevet fundet større pro-

blemer med insekter, så ville det være hjælpsomt, hvis vi 
havde mindre stramme regler,” siger han Altingets Rikke 
Albrechtsen .

Håber på grønt lys fra EFSA. 
IPIFF håber på en positiv udmelding fra EFSA .
”Vi har brug for en kompetent og offentligt anerkendt 
myndighed til at sige, at der ikke er nogen særlig risiko 
forbundet med denne type produkter, før vi kan bevæge 
os fremad,” siger Christophe Derrien, der håber, at en 
sådan tilkendegivelse ville kunne smitte af på godken-
delsesprocedurerne .
”Hvis de kommer med en positiv tilkendegivelse, så tror 
vi, at medlemsstaterne og deres myndigheder vil være 
tilbøjelige til at følge samme linje .”

Resume af artikel i Altinget / jnl
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Flue - Sort soldaterflue - Hermetia Illucens - larver .
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Af konsulent Silas Berthou,  

Landbrug & Fødevarer 

Prognosen for den globale korn-
produktion i 2015/16 er opjusteret.

Prognosen, som er udarbejdet af IGC 
(International Grains Council), forudsiger, at den totale 
kornproduktion i verden bliver på 1 .996 mio . tons i høst-
året 2015/16 . 
Det er 1 % lavere i forhold til 2014/15, svarende til 21 
mio . tons . 
Dette ventede fald i forhold til året før skyldes en for-
ventning om en lavere produktion af majs på 4 % eller 38 
mio . tons . Den ventede lavere majsproduktion skyldes 
især et forventet fald i EU’s høst af majs i 2015/16 . 

Produktionen af hvede ventes derimod at stige med 7 
mio . tons og produktionen af andet korn ventes at stige 
med 10 mio . tons . På trods af det ventede fald i høsten, 
så forventes de globale lagre af korn en stigning på 11 
mio . tons . De rigelige forsyninger af korn ventes at sti-
mulere en vækst i det globale forbrug af korn i 2015/16 
på 7 mio . tons i forhold til 2014/15 . alt dette betyder, at 

forholdet mellem kornlagre og forbrug, som er en vigtig 
indikator for verdensmarkedspriserne, forudsiges en stig-
ning fra 22 % til 23 % og varsler dermed om et fortsat 
prisnegativt pres på kornmarkedet .

OPJUSTERING AF PROGNOSE  
FOR GLOBAL KORNHØST 2015/16

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ OKTOBER 2015

Figur 1: Opjustering af prognose for global kornhøst 2015/16 .
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PRISINDEKS FOR OLIEFRØ FALDER MARKANT
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Af Silas Berthou, Landbrug & Fødevarer 

I august faldt FAO’s prisindeks for 
oliefrø med 8 pct. fra indeks 157 
til indeks 144. Prisindekset, der 
følger de toneangivne verdens-
markedspriser for oliefrø, har ikke 
været lavere siden marts 2009. 

Det seneste fald i prisindekset for oliefrø, i august, 
skyldes blandt andet fald i de internationale priser for 
sojabønner . Den internationale pris for sojabønner (Soy-
beans, US, No 2 . Yellow, cif . Rotterdam) faldt fra 413 
dollars pr . tons i juli til 375 dollars pr . tons i august, sva-
rende til et fald på 9 pct . 

Det markante fald i de internationale priser på sojabøn-
ner kan henføres til flere faktorer . På udbudssiden er der 
rapporteret om regn i USA’s vigtigste områder for soja-
bønner . Det er medvirkende til at øge forventningerne 
om fremtidig vækst i det globale udbud af sojabønner i 
2015/16, hvilket vil få de globale lagerbeholdninger til at 
vokse . På efterspørgselssiden har afmatningen i Kinas 
økonomiske situation nedjusteret forventningerne til det 
globale forbrug af sojabønner . Kina er verdens største 
importør af sojabønner og et fald i deres import vil pres-
se priserne nedad .

Figur 1: Prisindeks for oliefrø falder markant . Sojabønner .
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Kraftig stigning i antallet af høner i Stor-
britannien skaber frygt for prisfald.
En kraftig stigning i indsætningerne af frilandshøner er 
anledning til bekymring om holdbarheden af de nuvæ-
rende ægpriser til producenter og pakkerier, for udbud-
det er i fare for at overskride efterspørgsel .
Seneste tal for indsætningerne i juli er på 4,07 mio . 
høner, det højeste månedlige tal siden de nuværende 
registreringer begyndte i 1993 og 37 % mere end i juli 
2014 . Tallene peger på en britisk æglæggerbestand på 
34,6 mio . i december sammenlignet med 32,8 mio . i 
starten af året .
Brancheoplysninger tyder på, at væksten især er i 
frilandsproduktionen, hvor eksisterende producenter 
konverterer til etagesystmer, og nye aktører kommer til 
fra andre, mere betrængte sektorer i landbruget, såsom 
mælkeproduktion og lammekødsproduktion .
Intetsteds er dette mere akut end i Wales . Royal Welsh 
Show i juli var efter sigende "oversvømmet" med farme-
re, som spurgte om ægproduktion på friland, især efter 
lanceringen er der en ny 40 % tilskudsordning .
Adas konsulent Marc Jones sagde, at hans kontor alle-
rede havde haft en række henvendelser fra farmere, 
der overvejer diversificering til enten slagtekyllinger eller 
ægproduktion .
Og Dave Clegg, salgschef i Potters Pouktry, sagde, at 
han fik henvendelser "hver dag" fra walisiske farmere, 
som står over for en nedskæring i direkte indkomststøtte 
og dårlige producentpriser .
Roger Lewis fra Mid Wales Egg Packers sagde, at de 
eneste mennesker, der køber mere jord i Wales, var 
dem, der havde diversificeret til fjerkræ i de sidste 10 år, 
og farmerne kiggede til deres naboer medfjerkræpro-
duktion med stor interesse .
På trods af udvidelserne siger British Egg Industry 
Council, at efterspørgslen efter æg har holdt sig godt 
i år, og de peger på den voksende britiske befolkning, 
populariteten af æg blandt yngre, sundhedsbevidste for-
brugere og konkurrencedygtige priser i detailleddet .
Men Robert Gooch, politisk direktør i British Free Range 
Egg Producers’ Association, sagde, at udvidelserne var 
"meget bekymrende" .

"Alle markedsdata fra Kantar og Nielsen viser, at der har 
været en stigning på 7-8 % i forbruget af æg i forhold til 
sidste år, men vores egen undersøgelse blandt medlem-
merne peger på en stigning på 15 % i produktionen i det 
kommende år . Resultatet er overproduktion ."
NFU pegede også på pres fra detailhandelen til at redu-
cere ægpriserne, så de bedre afspejler de lavere råvare-
priser, herunder brændstof og foder .

Farmers Weekly / jnl

Happy Egg udnytter den enorme efter-
spørgsel på alternative æg i USA.
Noble Foods har draget fordel af "massiv vækst" i efter-
spørgsel på alternative æg i USA, og Happy Egg nu det 
førende brand i frilandskategorien i USA .
Selskabet har tredoblet sit salg, siden det kom ind på 
markedet i 2012, og de sælger nu til mere end 6 .000 
detailforretninger . Markedsdata tyder på, at forbruget 
af buræg i USA er faldet fra 95 % til 85 % siden da, 
mens forbrugerne i stigende grad skifte til skrabe- eller 
frilandsæg .
På et marked med en æglæggerbestand på mere end 
200 mio . høner, repræsenterer det et betydeligt antal .
Happy Egg siger, at de er den eneste "100 % frilands" 
æg brand i USA, og de var de første til at blive Ame-
rican Humane Certified – hvilket betyder høje produk-
tionsstandarder . Happy Egg tilbyder forbedret velfærd 
til deres høner og bruger dette i en stærk branding af 
deres æg . Jenni Danbi, marketing direktør for den spi-
rende amerikanske forretning, sagde: "Frilandskatego-
rien blomstrer, og vi har med stor interesse set, hvordan 
forbrugernes indkøbsvaner har ændret sig på så kort tid . 
Denne tendens vil fortsætte og, efterhånden som flere 
store fødevaregiganter skifter til alternative æg, Happy 
Egg Company er glad for at være på forkant . "Ved at 
udvide antallet af høner og udvide til nye regioner med 
Walmart, Food Lion og andre detailhandlere, vil vi fort-
sætte med at give vores forbrugere med den højeste 
kvalitet af æg fra høner, der er passet til de højeste 
humane standarder ."

Farmers Weekly / jnl
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Anden sorterings æg kommer sandsynlig-
vis fra bedriften, antyder undersøgelse.
Anden sorterings æg kommer sandsynligvis fra æg, der 
er revnet på gården, snarere end under transport eller 
sortering på pakkerierne, viser en ny undersøgelse .
Foreløbige tal fra rapporten, der udgivet af British Free 
Range Egg Producers Association (Bfrepa), foreslår, at 
den mest effektive måde at reducere anden sorterings 
æg er at forhindre revner på bedriften er .
Fire gårde blev udvalgt af konsulenter fra Adas, der 
har foretaget undersøgelsen, på grund af deres ’typisk 
layout’ og deres geografi . To af de fire havde relativt 
unge høner, og de to andre ældre høner .
På tre af de fire gårde var der klare beviser for, at ægge-
ne revnede ved de mekaniske systemer til indsamling af 
æggene trods den unge alder på af to af flokkene .
Prøver blev taget på tre punkter: på ægbåndene, efter at 
være blevet placeret i bakker og på pakkeriet .
Der var lidt forskel i niveauet af revner mellem kasserede 
håndlyste æg taget på farmene og anden sorterings æg 
på pakkeriet .
På farmene var der forskel på vedligeholdelsen af udsty-
ret, hvor regelmæssig vedligeholdelse tilsyneladende 
reducerede antallet af anden sorterings æg .
Yderligere farmbesøg vil indgå i en endelig rapport, som 
vil blive offentliggjort i efteråret .
Robert Gooch, politisk direktør i Bfrepa, sagde, at under-
søgelsen var en del af organisationens nye program for 
bæredygtighed, som støttes af en bred vifte af virksom-
heder, der er involveret i ægbranchen .
"Vi ønsker at samarbejde med pakkerier om at løse 
fælles problemer" sagde han . "Dette var et af de første 
projekter, vi har identificeret, for en lille ændring i den 
procentvise andel af anden sorterings æg kan have en 
stor indvirkning på indtjeningen ."
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Cargill underskriver en 20-årig aftale fjer-
kræ med BHSL om afbrænding af fjerkræ-
gødning.
Fjerkræintegratoren Cargill Meats Europe har underskre-
vet en 20-årig aftale med det irske energiselskab BHSL, 
der har store interesse i grøn energi, om at installere og 
drive et stort nyt anlæg, der brænder fjerkrægødning, på 
deres Shobdon and Hangar kyllingefarmen i Hereford-
shire .
Det 1 MW store anlæg vil være det andet af denne slags 
i England, efter installeringen af et lignende anlæg på 
Nigel Joice’s Uphouse Farm i Norfolk i 2012 .
BHSL, der er hjemmehørende i Limerick, vil bygge 
anlægget på farmen for at bruge omkring 3 .500 tons 
fjerkrægødning om året til at lave varme og elektricitet .
Den 1 .000 m2 store energicenter og gødningslager vil 
få installeret BHSL Fluidised Bed Combus-tion med 
påfyldning i toppen og et Heliex elproduktionsanlæg . En 
3 km ledning til fjernvarmenettet og stikledninger til 13 
fjerkræstalde vil også blive installeret .
Den varme, der genereres på Shobdon and Hangar kyl-
lingefarmen, får tilskud Renewable Heat Incentive (RHI), 
mens elektriciteten får tilskud fra Renewable Obligation 
Certificate (ROC) .
Afbrænding af fjerkrægødning er kun blevet tilladt efter, 
at EU-reglerne blev ændret, så fjerkrægødning blev 
omklassificeret til et animalsk biprodukt til forbrænding 
på bedriften i stedet for et spildprodukt .
John Reed, landbrugsdirektør for Cargill Meats Euro-
pe, sagde, at de ved at bruge strøelsen på bedriften vil 
bidrage til at forbedre biosikkerhed, mens kyllingernes 
produktivitet vil blive forbedret af et bedre miljø .
Virksomheden har budgetteret med en 40 % besparelse 
i udgifter til brændstof på farmen over de næste 20 år . 
Der er søgt om byggetilladelse .
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På IEC’s (International Egg Commission) årsmøde 
i Berlin i slutningen af september gav nogle af de 
deltagende lande et kort status over ægproduktio-
nen hos dem som et supplement til det statistiske 
materiale som IEC har offentliggjort. Nedenfor 
kommer de væsentligste oplysninger fra de enkel-
te lande. Tabellerne er fra IEC’s statistikker, mens 
de efterfølgende kommentarer er fra statusrap-
porterne eller oplysninger fra personlige kontakter 
til de enkelte landes repræsentanter.

Bure omfatter konventionelle bure, berigede bure og 
koloni bure, mens friland omfatter både frilands og øko-
logisk .

Lande i EU.

Belgien: 11,2 mio . indb .  
3,4 mio . ha dyrkbart land: 1,5 mio . ha 
Agerjord: 0,6 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 8 .442 .397 7 .433 .000

Forholdet brune/hvide 72:28 50:50

Antal hønniker 7 .266 .000 7 .548 .396

Bure i % 62 62

Skrab i % 27 27

Friland i % 11 11

Skalægsproduktion i tons 157 .618 142 .982

Selvforsyningsgrad i % 116 109

Forbrug, æg/indb ./år 182,3

Cypern: 0,86 mio . indb . 925 .000 ha  
dyrkbart land: 121 .000 ha 
agerjord: 79 .000 ha

 2013 2014

Antal høner 361,770 362,940

Forholdet brune/hvide 98,9:1,1 98,3:1,7

Antal hønniker 517 .430 424 .770

Bure i % 75 74

Skrab i % 14,2 18

Friland i % 10,8 8

Skalægsproduktion i tons 9 .294 9 .601

Selvforsyningsgrad i % 96,2 94,2

Forbrug, æg/indb ./år 143,4 174,9

Danmark: 5,6mio . indb . 4,3 mio . ha  
dyrkbart land: 2,7 mio . ha 
agerjord: 2,7 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 3 .200 .000 3 .300 .000

Forholdet brune/hvide 25:75 24:76

Antal hønniker 2 .900 .000 3 .000 .000

Bure i % 55 56

Skrab i % 20 19

Friland i % 25 25

Skalægsproduktion i tons 69 .000 66 .541

Selvforsyningsgrad i % 95 95

Forbrug, æg/indb ./år 240 245
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Finland: 5,5 mio . indb . 39,1 mio . ha  
dyrkbart land: 6,5 mio . ha 
agerjord: 2,2 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 3 .600 .000 3 .630 .000

Forholdet brune/hvide 5:95 5:95

Antal hønniker 3 .506 .000 3 .601 .000

Bure i % 63 63

Skrab i % 33 33

Friland i % 4 4

Skalægsproduktion i tons 68 .000 67 .700

Selvforsyningsgrad i %

Forbrug, æg/indb ./år 187,9 186,2

Frankrig: 66,2 mio . indb .  54,9 mio . ha  
dyrkbart land: 29,5 mio . ha 
agerjord: 19,3 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 47 .041 .000 44 .426 .677

Forholdet brune/hvide 85:15 85:15

Antal hønniker 51 .940 .000 46 .547 .000

Bure i % 68 68

Skrab i % 7 7

Friland i % 25 25

Skalægsproduktion i tons 927 .340 899 .477

Selvforsyningsgrad i % 110,8

Forbrug, æg/indb ./år 216 216

Branchen oplever et stigende pres fra dyrevelfærdsor-
ganisationer, som er blevet mere professionelle og gode 
i brugen af sociale medier . Fokus er på buræg, hanekyl-
linger og næbtrimning .
De forsøger på brancheniveau at få produktionen til at 
passe med efterspørgslen, bl .a . fordi produktionen er 
bundet af nye systemer og afskrivninger på disse .
Branchen har nedsat en arbejdsgruppe om fremtidens 
produktionssystemer .

Holland: 17 mio . indb . 4,2 mio . ha  
dyrkbart land: 2,3 mio . ha 
agerjord: 2,1 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 32 .675 .000 32 .000 .000

Forholdet brune/hvide 55:45 45:55

Antal hønniker 38 .664 .000 39 .900 .000

Bure i % 6,6 15

Skrab i % 69,2 64

Friland i % 24,2 21

Skalægsproduktion i tons 625 .000

Selvforsyningsgrad i % 308

Forbrug, æg/indb ./år 195

I det sidste år er ægpriserne steget med 14-16 %, mens 
foderpriserne er faldet med 6 % .
Siden maj har der været en eksport af ægprodukter og 
æg til USA .
Der er et forbud mod næbtrimning fra 2018, og det 
diskuteres i regeringen og skal revurderes i 2017 . Mel-
dingerne fra Tyskland vil ændre dette . Fordi Tyskland 
aftager en stor del af den hollandske produktion .
Der var 5 uafhængige udbrud af højpatogen fugleinflu-
enza i 2014, som alle stammede fra vilde fugle . Udbrud-
dene kom hurtigt under kontrol, og de ramte besætnin-
ger blev aflivet inden for 24 timer .
Der er diskussion om frilandsproduktionen, hvor risikoen 
er 6,6 x højere
Den hollandske branche har lanceret en ny kampagne 
om 1 æg om dagen uden det bliver kedeligt . Kampag-
nen har et budget på 550 .000 € (ca . 4,1 mio . kr .) . ›››
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Irland: 4,6 mio . indb . 6,9 mio . ha  
dyrkbart land: 4,5 mio . ha 
agerjord: 1,1 mio . ha 

 2013 2014

Antal høner 2 .827 .000 2 .916 .632

Forholdet brune/hvide 99:1 99:1

Antal hønniker 2 .318 .000 2 .553 .000

Bure i % 57 57

Skrab i % 1 1

Friland i % 42 42

Skalægsproduktion i tons 51 .249 41 .562

Selvforsyningsgrad i % 90

Forbrug, æg/indb ./år 165 165

Italien: 60,6 mio . indb . 30,1 mio . ha  
dyrkbart land: 17,3 mio . ha 
agerjord: 12,8 mio . ha 

 2013 2014

Antal høner 39 .000 .000

Forholdet brune/hvide 80:20

Antal hønniker 32 .500 .000

Bure i % 43

Skrab i % 39

Friland i % 18

Skalægsproduktion i tons 789 .642

Selvforsyningsgrad i % 94,8

Forbrug, æg/indb ./år 218

Polen: 38,5 mio . indb . 31,3 mio . ha  
dyrkbart land: 14,6 mio . ha 
agerjord: 10,9 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 33 .500 .000 34 .000 .000

Forholdet brune/hvide 90:10 90:10

Antal hønniker 28 .727 .000 28 .727 .000

Bure i % 90 88

Skrab i % 8 9

Friland i % 2 3

Skalægsproduktion i tons 545 .000 520 .000

Selvforsyningsgrad i % 145 170

Forbrug, æg/indb ./år 166 168

Portugal: 10,5 mio . indb .  
9,24 mio . ha  

 2013 2014

Antal høner 6 .050 .000 6 .310 .000

Forholdet brune/hvide 100:0 100:0

Antal hønniker 4 .280 .000 5 .390 .000

Bure i % 97 96,5

Skrab i % 2 2,3

Friland i % 1 1,2

Skalægsproduktion i tons 101 .203 105 .348

Selvforsyningsgrad i %

Forbrug, æg/indb ./år 140,2 140,2
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Slovakiet: 5,5 mio . indb . 4,9 mio . ha  
dyrkbart land: 1,9 mio . ha
agerjord: 1,3 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 5,999,000 5,931,000

Forholdet brune/hvide 98:2 98:2

Antal hønniker 3 .078 .378

Bure i % 85 85

Skrab i % 14 14

Friland i % 1 1

Skalægsproduktion i tons 73 .253 70 .245

Forbrug, æg/indb ./år 218 212

Spanien:  46,5 mio . indb . 50,6 mio . ha  
dyrkbart land: 23,3 mio . ha 
agerjord: 15,3 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 38 .408 .780 40 .000 .000

Forholdet brune/hvide 90:10 85:15

Antal hønniker 27 .388 .477 29 .400 .000

Bure i % 93 93

Skrab i % 2,5 2,5

Friland i % 4,5 4,5

Skalægsproduktion i tons 694 .100 734 .300

Selvforsyningsgrad i % 116 122,6

Forbrug, æg/indb ./år 206,2 204,7

Den alternative produktion er svagt faldende .
Man er også begyndt at eksportere ud af EU, fordi de 
ikke tror på kraftigt stigende forbrug i EU .
De står overfor en større strukturudvikling, så produ-
centerne/pakkerierne bliver store nok til at forhandle 
med supermarkederne samt markedsføre og udvikle nye 
produkter .
Også på brancheniveau samles man i en enkelt organi-
sation, så man kan tale med en stemme og have gode 
data om produktionen .

De kører en national kampagne fra 2014-16 under 
temaet – de hueva, de etiqueta – æg i galla

Storbritannien: 64,5 mio . indb . 24,36 mio . 
ha dyrkbart land: 17,7 mio . ha 
agerjord: 5 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 34 .900 .000 35 .072 .000

Forholdet brune/hvide 99:1 99:1

Antal hønniker 33 .820 .000 35 .310 .000

Bure i % 51 52,0

Skrab i % 3 2,9

Friland i % 46 45,1

Skalægsproduktion i tons 591 .714 596 .026

Selvforsyningsgrad i % 87 87

Forbrug, æg/indb ./år 185 184

Fugleinfluenza er den største bekymring, og omkostnin-
ger til rengøring er enorme, for regeringen betaler kun 
for den første rengøring . Der er også store omkostninger 
forbundet ved at ligge i zonerne omkring en mistænkt 
flok . Man diskuterer, om zonerne måske burde udvides 
til 50 km i de første dage, for at minimere risikoen for 
spredning af sygdommen . Hvis frilandshønerne skal hol-
des inde længere end 12 uger, kan æggene kun sælges 
som skrabeæg, hvilket vil påføre producenten store tab . 
Hele fjerkræbranchen, æg, kød, vildtfugle, forsøger at 
gå sammen om ens regler og procedurer for at minimere 
omkostningerne ved det næste udbrud og finde kapaci-
tet til at slå store flokke ned .
Hvad angår dyrevelfærd, er diskussionerne om et stop 
for næbtrimning I England det vigtigste, og der skal ligge 
et forslag til november .c Hanekyllinger er ikke højt på 
dagsordenen, men man diskuterer også brystbenfrak-
turer .
På salgssiden sker væksten hos discount, så priserne er 
under pres .
Mange mødre serverer ikke æg til deres babyer, fordi de 
er bange for, at børnene bliver allergiske .  ›››
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Branchen kører en oplysningskampagne om dette .
Man forventer, at forbruget stiger meget i år, for i de sid-
ste 52 uger til primo august steg salget med 5,2 %, men 
værdien faldt med 5,3 %

Sverige: 9,7 mio . indb . 41 mio . ha  
dyrkbart land: 3,1 mio . ha  
agerjord: 2,7 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 7 .000 .000 7 .300 .000

Forholdet brune/hvide 5:95 5:95

Antal hønniker

Bure i % 25 21,6

Skrab i % 62,7 64,6

Friland i % 12,3 13,8

Skalægsproduktion i tons 129 .219 121 .574

Selvforsyningsgrad i % 93 90

Forbrug, æg/indb ./år 222 217

Tyskland: 80,8 mio . indb . 34,9 mio . ha  
dyrkbart land: 16,9 mio . ha  
agerjord: 11,9 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 43 .200 .000 44 .200 .000

Forholdet brune/hvide 85:15 85:15

Antal hønniker 44 .213 .000 44 .884 .600

Bure i % 11,5 10,8

Skrab i % 64,4 63,7

Friland i % 24,1 25,5

Skalægsproduktion i tons 773 .000 778 .000

Selvforsyningsgrad i % 71 70

Forbrug, æg/indb ./år 218 231

Forbruget steg meget sidste år, og farvede kogte æg 
sælges hele året . I 2014 steg salget med 40 % til 450 
mio . stk .

Branchen og regeringen har indgået en ’frivillig’ aftale 
om at stoppe med næbtrimning, så fra 1 . januar 2017 
indsætter der ingen næbtrimmede hønniker i Tyskland, 
og rugerierne vil stoppe med at næbtrimme daggamle 
kyllinger fra omkring 1 . august 2016 .
Aflivning af daggamle hanekyllinger er stadig på dags-
ordenen, men de fleste NGO’er og politikere er indstillet 
på at vente på en teknisk løsning, der forventes at kunne 
være klar i løbet af få år .
Der forventes at komme et forbud mod buræg fra 2025-
2028 .
Fra 1 . januar 2016 vil der kun blive brugt GMO-frit foder 
til æglæggere .
Man kan få højere priser for regionale æg .

Ungarn: 10 mio . indb . 9,3 mio . ha  
dyrkbart land: 5,4 mio . ha  
agerjord: 4,3 mio . ha

 2013 2014

Antal høner

Forholdet brune/hvide 100:0 100:0

Antal hønniker 3 .106 .000 3 .466 .500

Bure i % 81,8 81,8

Skrab i % 17 17

Friland i % 1,2 1,2

Skalægsproduktion i tons 53,457 56,677

Selvforsyningsgrad i % 82 94

Forbrug, æg/indb ./år 217 214
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Østrig: 8,5 mio . indb . 8,4 mio . ha  
dyrkbart land: 3,4 mio . ha 
agerjord: 0,9 mio . ha 

 2013 2014

Antal høner 5 .900 .000 6 .100 .000

Forholdet brune/hvide 92:8 92:8

Antal hønniker 10 .000 .000 9 .300 .000

Bure i % 3 2

Skrab i % 67 69

Friland i % 30 29

Skalægsproduktion i tons 106 .000 107 .292

Selvforsyningsgrad i % 83 81

Forbrug, æg/indb ./år 234 235

Fra 1 . januar 2016 må man ikke længere slå hanekyllin-
ger ihjel til den økologiske produktion .
10 % eller 600 .000 høner – og dermed 600 .000 hane-
kyllinger, der skal slagtes efter 10 uger ved 900-1000 
g . De vil blive slagtet på 2-3 slagterier og blive brugt til 
pølser mm .

Lande udenfor EU.

Argentina: 41,8 mio . indb . 278 mio . ha  
dyrkbart land: 174 mio . ha,  
agerjord: 39 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 38 .240 .000 41 .200 .000

Forholdet brune/hvide 40:60 40:60

Antal hønniker 15 .575 .000 17 .755 .000

Bure i % 85 87

Skrab i % 10 9

Friland i % 5 4

Skalægsproduktion i tons 691 .920 728 .927

Selvforsyningsgrad i % 107 107

Forbrug, æg/indb ./år 244 256

Australien: 23,6 mio . indb . 769 mio . ha  
dyrkbart land: 443 mio . ha,  
agerjord: 24 mio . ha .

 2013 2014

Antal høner 16 .582 .584 17 .685 .000

Forholdet brune/hvide 98:2 98:2

Antal hønniker 14 .686 .988 15 .410 .000

Bure i % 68 65

Skrab i % 7 7

Friland i % 25 28

Skalægsproduktion i tons 287 .786 298 .590

Selvforsyningsgrad i %

Forbrug, æg/indb ./år 210 214

Brasilien: 201 mio . indb . 851 mio . ha 
dyrkbart land: 132,5 mio . ha  
agerjord: 65,3 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 96,219,718

Forholdet brune/hvide 23:77

Antal hønniker 91 .101 .977

Bure i % 100

Skrab i % 0

Friland i % 0

Produktion i tons 2 .047 .205

Selvforsyningsgrad i % 100

Forbrug, æg/indb ./år 168

De vil forsøge at øge forbruget til 240 æg indenfor de 
næste 5 år .
På sigt vil de gerne udvide eksporten så samme måde 
som kyllinger, og de kigger specielt efter Japan .
De får regeringsstøtte til modernisering af farmene .
De har ikke haft nogen udbrus af fugleinfluenza, men 
den økonomiske ustabilitet påvirker forbruget .

 ›››
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Canada: 35,5 mio . indb . 902 mio . ha 
dyrkbart land: 65 mio . ha  
agerjord: 37 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 22 .398 .082 22 .667 .422

Forholdet brune/hvide 10:90 12:88

Antal hønniker 24 .076 .000 25 .112 .000

Bure i % 94 94

Skrab i % 4 4

Friland i % 2 2

Skalægsproduktion i tons 445 .549 447 .476

Selvforsyningsgrad i % 93 89

Forbrug, æg/indb ./år 216 25

Branchen har nedsat arbejdsgruppe til at vurdere AI situ-
ationen omkring fugleinfluenza .
Branchen har finansieret en forskerstilling på Waterloo 
University .
Salget steg med 2,7 % i 2014, og salget er steget med 
23 % over de sidste 8 år .

Colombia: 47,7 mio . indb . 114,7 mio . ha 
dyrkbart land: 37,6 mio . ha  
agerjord: 33,0 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 42 .000 .000 43 .169 .818

Forholdet brune/hvide 91:9 93:7

Antal hønniker 35 .122 .683 34 .787 .865

Bure i % 30 30

Skrab i % 70 70

Friland i % 0 0

Skalægsproduktion i tons 695 .438 691 .756

Selvforsyningsgrad i % 100

Forbrug, æg/indb ./år 236 242

Forbruget, der i 2014 lå på 242 æg, forventes at stige til 
250 æg i 2015 .

Branchen hæmmes af høje foderpriser, fordi den colom-
bianske peso er faldet med 20 % overfor dollar, og 
næsten alt foderet importeres .
De kæmper for at udrydde Newcastle Disease
En stigende urbanisering øger efterspørgslen .
Infrastrukturen skal opgraderes for at øge konkurrence-
evnen .
Den colombianske regering har netop igangsat et nyt 
program for at brødføde personer udvist fra Venezuela, 
og her kan æg spille en væsentlig rolle .

Indien: 1 .263 mio . indb . 328,7 mio . ha . 
dyrkbart land: 166 mio . ha 
 

 2013 2014

Antal høner 210 .830 .000 206 .150 .000

Forholdet brune/hvide 8:92 8:92

Antal hønniker 221 .930 .000 217 .000 .000

Bure i % 100 100

Skrab i % 0 0

Friland i % 0 0

Skalægsproduktion i tons 4 .158 .000 4 .356 .000

Selvforsyningsgrad i % 98 98

Forbrug, æg/indb ./år 63 63



55

ÆGPRODUKTIONEN VERDEN RUNDT
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ OKTOBER 2015

Iran: 76 mio . indb . 165 mio . ha 
dyrkbart land: 55 mio . ha  
agerjord: 18 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 75 .000 .000 57 .000 .000

Forholdet brune/hvide 2:98 1:99

Antal hønniker 35 .800 .468 39 .000 .000

Bure i % 100 100

Skrab i % 0 0

Friland i % 0 0

Skalægsproduktion i tons 912 .000 925 .000

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb ./år 193 185

Japan: 127 mio . indb . 38 mio . ha 
dyrkbart land: 6 mio . ha  
agerjord: 5 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 133 .085 .000 133 .506 .000

Forholdet brune/hvide 39:61 40:60

Antal hønniker 95 .355 .000 102 .243 .000

Bure i % 95,8 95,2

Skrab i % 3,5 4,0

Friland i % 0,7 0,8

Skalægsproduktion i tons 2 .521 .974 2 .501 .921

Selvforsyningsgrad i % 96 95

Forbrug, æg/indb ./år 329 329

De har haft høje foderpriser siden 2013, og de har 
udbrud af fugleinfluenza hvert år .
Branchen er bekymret for TTP (frihandelsaftale mellem 
landene omkring Stillehavet), hvor æg ikke opfattes som 
et følsomt produkt, så toldsatserne vil falde, og den 
indenlandske produktion vil komme i problemer . Regerin-
gen forudser et fald i produktionen på 17 % .
Den aldrende befolkning har betydning for den økonomi-
ske vækst .

Nu ingen restriktioner på ægforbruget fra praktiserende 
læger .

Kina: 1 .360 mio . indb . 960 mio . ha 
dyrkbart land: 552 mio . ha  
agerjord: 182 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 1 .400 .000 .000 1 .200 .000 .000

Forholdet brune/
hvide 70:30 70:30

Antal hønniker 1 .200 .000 .000 1 .350 .000 .000

Bure i % 90 90

Skrab i % 1 1

Friland i % 9 9

Skalægs-
produktion i tons 24 .000 .000 20 .500 .000

Selvforsynings-
grad i % 100 100

Forbrug, æg/
indb ./år 300 254,8

I Kina havde de sidste år dobbelt så mange bedstefor-
ældredyr, som der er brug for, og det har givet overpro-
duktion i år .
Forbruget et stabilt på grund af den lavere økonomiske 
vækst .
Når priserne på svinekød falder, så flytter forbruget til 
svinekød, der er klart det mest populære .
60 % af æggene produceres på farme med mere end 
10 .000 høner 
Nogle farme er blevet lukket, fordi bl .a . håndteringen af 
gødningen ikke var i orden .
50 % af forbrugerne er klart til at bestille fødevarer på 
nettet til levering hjemme .

� ›››
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Malaysia: 30 mio . indb . 33 mio . ha 
dyrkbart land: 6,6 mio . ha  
agerjord: 1,8 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 38 .092 .465 38 .870 .000

Forholdet brune/hvide 100:0 100:0

Antal hønniker 38 .240 .000

Bure i % 99 99

Skrab i % 0,5 0,5

Friland i % 0,5 0,5

Skalægsproduktion i tons 654 .294 639 .492

Selvforsyningsgrad i % 116 100

Forbrug, æg/indb ./år 331,45 342,8

Mexico: 119,7 mio . indb . 194 mio . ha 
dyrkbart land: 30,4 mio . ha  
agerjord: 24,4 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 148 .044 .245 152 .146 .126

Forholdet brune/hvide 4:96 4:96

Antal hønniker 97 .709 .060 93 .007 .108

Bure i % 100 100

Skrab i % 0 0

Friland i % 0 0

Skalægsproduktion i tons 2 .509 .350 2 .571 .270

Selvforsyningsgrad i % 98,2 99

Forbrug, æg/indb ./år 347 352

New Zealand: 4,5 mio . indb . 27 mio . ha  
dyrkbart land: 14,3 mio . ha  
agerjord: 3,7 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 3 .308 .119 3 .351 .403

Forholdet brune/hvide 100:0 100:0

Antal hønniker 3 .014 .651 3 .041 .812

Bure i % 82 82

Skrab i % 3 3

Friland i % 15 15

Skalægsproduktion i tons 59 .394 61 .626

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb ./år 226 220

Peru: 30,8 mio . indb . 128 mio . ha  
dyrkbart land: 21,5 mio . ha  
agerjord: 3,7 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 19 .000 .000 20 .000 .000

Forholdet brune/hvide 99:1 99:1

Antal hønniker 20 .000 .000 22 .000 .000

Bure i % 84 83

Skrab i % 10 11

Friland i % 6 6

Skalægsproduktion i tons 350 .000 359 .000

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb ./år 167,7 184
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Rusland: 146 mio . indb . 1 .707 mio . ha  
dyrkbart land: 219 mio . ha  
agerjord: 122 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 103 .500 .000 136 .000 .000

Forholdet brune/
hvide 50:50 50:50

Antal hønniker 140 .000 .000

Bure i % 100 100

Skrab i % 0 0

Friland i % 0 0

Skalægsproduktion 
i tons 1 .900 .250 2 .500 .250

Selvforsyningsgrad 
i % 102

Forbrug,  
æg/indb ./år 220 285

 
Schweiz: 8,35 mio . indb . 4,1 mio . ha  
dyrkbart land: 1,06 mio . ha  
agerjord: 0,28 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 2 .520 .000 2 .520 .000

Forholdet brune/hvide 30:70 30:70

Antal hønniker 2 .684 .724 2 .921 .664

Bure i % 0 0

Skrab i % 25 25

Friland i % 75 75

Skalægsproduktion i tons 48 .957 50 .454

Selvforsyningsgrad i % 56 56,8

Forbrug, æg/indb ./år 178 177,5

Sydafrika: 54,0 mio . indb . 122 mio . ha  
dyrkbart land: 80 mio . ha  
agerjord: 15 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 24 .371 .000 24 .340 .500

Forholdet brune/hvide 30:70 34:66

Antal hønniker 23 .5536 .148 24 .432 .190

Bure i % 86 86

Skrab i % 0 0

Friland i % 14 14

Skalægsproduktion i tons 427 .868 426 .543

Selvforsyningsgrad i % 100 100

Forbrug, æg/indb ./år 147 143

Forbruget faldt sidste år på grund af den økonomiske 
situation .
Der var problemer med majshøsten sidste år på grund af 
tørke, og det har betydet højere foderpriser .
Den sydafrikanske valuta, randen, er faldet 15 % i år .
Der er fortsat pres fra dyrevelfærdsgrupper . De er en 
minoritet, men de er meget højlydte .
I branchen arbejder man på at blive mere effektive, spe-
cielt i de mindre besætninger .
Man har øget eksporten af æg til nabolandene med 100 
% i de sidste 1½ år .
Man arbejder hårdt på at få æg med i skolemaden .
Regeringen siger, at de helst vil købe fra mindre sorte 
farmere, for at få flere sorte i gang med landbrugspro-
duktion . 
Man er begyndt at se, at små farmere producerer på 
kontrakt til større farmere, hvilket er usædvanligt i syd-
afrikansk sammenhæng .

 ›››
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Sydkorea: 51 mio . indb . 

 

 2013 2014

Antal høner 64 .000 .000

Forholdet brune/hvide

Antal hønniker

Bure i % 98

Skrab i % 1

Friland i % 1

Skalægsproduktion i 
tons

Selvforsyningsgrad i % 99,6

Forbrug, æg/indb ./år 242

Tyrkiet: 77,7 mio . indb . 78 mio . ha  
dyrkbart land: 24,4 mio . ha  
agerjord: 14,6 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 65 .000 .000 88 .700 .000

Forholdet brune/hvide 21:79 20:80

Antal hønniker 51 .800 .000 57 .500 .000

Bure i % 100 99,5

Skrab i % 0

Friland i % 0,5

Skalægsproduktion i 
tons 1 .129 .000 1 .180 .000

Selvforsyningsgrad i % 126 127

Forbrug, æg/indb ./år 187 194

USA: 314,9 mio . indb . 916 mio . ha  
dyrkbart land: 400 mio . ha  
agerjord: 149 mio . ha

 2013 2014

Antal høner 291 .100 .000 305 .000 .000

Forholdet brune/
hvide 7:93 7:93

Antal hønniker 254 .900 .000 259 .200 .000

Bure i % 94 94

Skrab i % 3 3

Friland i % 3 3

Skalægsproduktion 
i tons 4 .950 .000 5 .230 .000

Selvforsyningsgrad 
i % 104,5 105,2

Forbrug,  
æg/indb ./år 251,3 260,9

På grund af de store udbrud af fugleinfluenza med 
35 mio . døde æglæggere og 5 mio . døde hønniker vil 
bestanden ved udgangen af 2015 nok være på omkring 
290 mio . høner, of forbrug forventes at falde med 5,1 % 
i 2015, heraf 1/3 i ægprodukter .

IEC / jnl



59

KORT NYT FRA UDLANDET
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ OKTOBER 2015

Den mandlige fertilitet stiger,  
når man spiser fjerkrækød.
Spisning af fjerkrækød er godt for den mandlige fertili-
tet, antyder ny forskning fra USA .
Formålet med undersøgelsen, der er blevet gennemført 
på Massachusetts General Hospital fra 2007-2014, var 
at vurdere forholdet mellem mænds kødindtag og de 
kliniske resultater i par, der gennemgik en fertilitetsbe-
handling .
Det omfattede i alt 141 mænd, hvis kvindelige partnere 
gennemgik 246 in vitro fertilization (IVF) behandlinger i 
løbet af perioden . Deres samlede indtag og de specifik-
ke typer af kød, som var blevet spist, blev estimeret fra 
spørgeskemaer om kosten .
 "Indtag af fjerkrækød var positivt associeret med fertili-
sationsraten, mens indtaget af forarbejdet kød var nega-
tivt korreleret med fertilisationsgrader blandt par, der 
gennemgik konventionel IVF" siger rapporten, som blev 
offentliggjort i tidsskriftet Fertility and Sterility i begyn-
delsen af august .
Den afslørede, at mænd i den højeste kvartil af indtag af 
fjerkrækød opnåede en befrugtningsrate på 78 % sam-
menlignet med 65 % hos dem i den laveste kvartil - en 
forbedring på 13 % .
Undersøgelsen fandt også, at spisning af forarbejdet 
kød var dårligt for frugtbarheden i par, der gennemgår 
konventionelle IVF cykler, (men ikke for dem, der bruger 
Intra Cytoplasmatisk Sperm Injektion (ICSI)) .
De mænd, der spiste den største andel af forarbejdet 
kød, opnåede kun 54 % befrugtning, mens de mænd, 
der spiste den mindste andel af forarbejdet kød, lykke-
des med 82 % .
"Dette kan imidlertid ikke oversætte til klinisk graviditet 
eller levende børn" tilføjede rapporten .
Forskerne fandt, at de mænd, der deltog i undersøgel-
sen, spiste mest fjerkrækød (31 %), mens forbruget af 
forarbejdet kød udgjorde 22 % af den samlede kødind-
tag .

Farmers Weekly / jnl

Firma, der producerer kogte æg, finder ny 
anvendelse for æggeskaller.
En virksomhed, der 
producerer spisekla-
re kogte æg, har 
investeret i unikke 
maskiner, der for-
vandler æggeskaller 
til rent calciumcarbonat  
- et stof, der anvendes bredt som fyldstof i plast fyldstof 
og til gødninger .
Det har potentialet til at gøre et spildprodukt, der koster 
det Leicester-baserede firma Just Egg omkring 50 .000 
£ (godt 500 .000 kr .) om året i deponeringsgebyrer, til 
en rentabel biprodukt til hovedproduktionen .
Just Egg har arbejdet med University of Leicester på at 
udvikle den hidtil ukendte fremgangsmåde, der adskiller 
den indre membran af ægget, inden formaling skallen til 
et fint pulver .
Og virksomheden har nu opskaleret den nye teknik og 
udviklet maskiner, der kan behandle den enorme mæng-
de af æg, som virksomheden bruger .
Projektet har fået støtte fra Midlands’ Food and Drink 
iNet projektet, og et lån på 150 .000 £ (godt 1,5 mio . 
kr .) fra Natwest .
Pankaj Pancholi, adm . direktør for Just Egg, siger, at de 
koger mellem 1,2-1,5 mio . æg hver uge, og skallerne 
udgjorde 12 % af deres samlede affald .
Han mener, at det nye udstyr, som er patentanmeldt, er 
det første af sin art i Europa og måske i verden .
Maskinen er indstillet til at blive sat i drift i september, og 
de første produktionen vil blive testet af plastproducen-
ter for renhed .
Hvis det opfylder deres standarder, kunne det være et 
lukrativt biprodukt for virksomheden, og hvis ikke vil 
calciumcarbonaten være et velkomment råmateriale til 
landmændene . "Hvis det virker, så vinder vi, hvis det ikke 
virker, så taber vi ikke noget" sagde Pancholi .

Farmers Weekly / jnl
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Af Fabian Brockötter, World Poultry

Der er stor efterspørgsel på alter-
native æg og ægprodukter i Pays 
de Loire regionen i Frankrig. “Flere 
og flere fødevarer bliver markeds-

ført med fokus på deres indhold af skrabeæg eller 
frilandsæg” siger ægproducenten Regina Minier. 
Hun besluttede sig for at producere skrabeæg til 
ægproduktindustrien med mulighed for at skifte til 
friland. “Nu og her valgte jeg skrabeæg, fordi det 
er nemmere at arbejde med end friland, men stal-
den har et multifunktionelt design.”

Selvom der er en lang tradition for ægproduktion i Pay 
de Loire regionen i Frankrig, så er Minier-gården af gan-
ske moderne design . 
Familien levede af mejeribrug i årtier, før de besluttede 
sig for at investere i en produktionsform på gården . Efter 
at have set efterspørgslen på æg stige og efter at have 
haft en god diskussion med det lokale andelsselskab, 
som hjælper med markedsføringen af æggene, blev der 
bygget en ny stald . “Vi indsatte de første høner i 2010, 
og vi er nu 65 uger inde i vores tredje flok” siger Minier . 
Udviklingen på Miniers ejendom er typisk for flere kolle-
gaer i området . I løbet af de sidste par år er mindst 18 
fjerkræhuse blevet opført på relativt små familieejede 
mælke- eller kvægbrug . Med assistance fra andelssel-
skabet blev en mere eller mindre standard bygningsde-
sign taget i brug . Det har plads til omkring 30 .000 høner 
i et volieresystem til produktionen af skrabeæg eller fri-
landsæg . ”Det er et omfang, der er overkommeligt for en 
enkelt person, i de fleste tilfælde landmandens kone .”

Andelsselskabet ved roret.
Når det kommer til forsyningen af æg, står andels-
selskabet ved roret med langsigtet planlægning og 
assistance til bygning af nye huse og mere direkte ved at 
komme med obligatoriske retningslinjer om, hvor længe 
en flok bruges til produktion . 
“Vores nuværende flok vil producere indtil 85 uger, har 
andelsselskabet bestemt .” 

Når det er sagt, så er måden, hvorpå produktion bliver 
organiseret, ikke fuldt integreret, tværtimod .  “Vi har 
meget rum til at implementere vores egne beslutninger . 
Vi ejer bygningen, vi bestemmer hvilken afstamning af 
høner, vi ønsker, og vi udfører vores egne ledelsesstra-
tegier .” 
Andelsselskabet er den betroede partner, når det kom-
mer til foder, og også når det kommer til kontakter om at 
sælge det endelige produkt . 
“Andelsselskabet har kontakt til ægproduktfabrikkerne, 
men i sidste ende har vi landmænd kontrakten, så der er 
noget bevægelsesfrihed” siger Minier

Novogen.
En af beslutningerne var skiftet fra Loh-
mann LSL til NOVOgen White høner . 

Regina Minier siger: ”Da vi begyndte vores produkti-
on var Lohmann det mest logiske valg . Efter to flokke 
ønskede vi at prøve, hvad der ellers fandtes på marke-
det . Novogen, der er en del af Groupe Grimand, som har 
hovedkontor kun et par kilometer væk fra Miniers ejen-
dom, kom ind på æglæggermarkedet i 2008 . Indtil da 
dominerede Lohmann, HyLine og ISA . Vi havde ingen 
forhistorie, så vi ønskede at finde ud af hvilken høne, 
der passer bedst til os . Hønen fra Novogen vil også få 
en anden rotation til at bevise, om den duer, ligesom 
Lohmann hønerne fik . Efter det vil vi se på, hvordan vi 
fortsætter .” Regina Minier er en kvinde med fokus på 
detaljer . Udover den daglige drift af flokken har hun 
fuldstændig styr på tallene for produktionen . Hun har 
omfattende optegnelser over alle aspekter, hvilket gør 
det muligt at sammenligne produktiviteten med de for-
ventede tal fra avlsvirksomheden, og det giver mulighed 
for at sammenligne en flok med en anden . 
“For at give flokken en god start forlangte jeg, at 
opdrætteren fulgte et specielt lysprogram . I stedet for 
de almindelige 12 timer ved 17 uger, bad jeg om blot 11 
timer med lys i opdrættet ved 18 uger . Ved at hæve øge 
lyset til 15 timer efter indsætning i æglæggerstalden var 
jeg i stand til at holde antallet af små æg og gulvæg på 
et minimum, og jeg håber på bedre vedholdenhed sene-
re hen . Det gør livet som landmand nemmere .” 
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Minier fortsætter: “I sidste ende handler det selvfølgelig 
om tallene .” 
I en alder af 65 uger yder den nuværende flok stadig 
godt . 
“Vi har en æglægningsprocent på 90 % og en gennem-
snitsvægt af æggene på 64,5 gram . Æggene er lidt 
mindre end æggene fra LSL’erne, men vi har færre æg 
med 2 blommer . Derudover er vi nu inde i en fase, hvor 
vi ser en svag stigning i antallet af æg af anden sorte-
ring . Ved at tilpasse farten på transportbåndene og fore-
bygge rystelser er vi dog i stand til at begrænse antallet 
af knækæg .” 
Minier oplyser, at det samlede foderforbruget ved 64 
uger lå på 2,11, og det overskrider aldrig et dagligt 
foderindtag på 120 g, hvor 118 g er økonomisk optimalt . 
“Volieresystemet er fra Jansen Poultry Eqipment, og det 
hjælper med til at forhindre en negativ indvirkning på 
hønernes energibalance, når hønerne kan bevæge sig 
mere effektivt igennem systemet .”
Ved at kontrollere og veje gødningen og foderet har 
Minier fundet ud af, at hun kan reducere foderindtaget 
med 1-2 g om dagen . 
“Hønerne fra Novogen er rolige og spilder ikke meget 
energi . De er rigtig nemme at håndtere .”

Æg til produktindustrien.
Da mere end 70 % af alle æglæggere i Frankrig er i 
berigede bure, ville det være logisk for Minier at pro-
ducere skrabeæg til skalægsmarkedet og overlade de 
normalt billigere industriæg til den billigste produktions-
metode . 

“Heldigvis ønsker mange fødevareproducenter at mar-
kedsføre deres produkter som værende produceret med 
mere velfærdsvenlige ægprodukter . Den kæmpestore 
efterspørgsel efter alternative æg til industrien fik mig til 
at vælge industriproduktionen” siger Regina Minier .
For nylig underskrev hun en ny kontrakt med ægpro-
duktvirksomheden, en rigtig god aftale . 
“Vi er tilfredse med aftalen . I bytte for en bedre pris 
indvilligede vi selv i at tjekke æggene for revner . Vi 
fremstillede et lyssystem, så vi er i stand til at opdage 
dårlige æg . Dette er lidt mere arbejde, men vi betjener 
alligevel selv transportbåndene til æggene, så det er kun 
marginalt .”
Med erfaring fra kun tre flokke føler Minier sig tryg ved 
det, hun gør . 
“Under konstruktionen af huset i 2010 holdt vi alle 
muligheder åbne . Huset er faktisk en frilandsstald, men 
adgang til græsningsarealet er lukket (udgangshullerne 
er lukkede), og med en højere belægning fungerer huset 
som en skrabeægsstald . 
Minier siger “På nuværende tidspunkt synes jeg, vi skal 
holde os til skrabeæggene . Frilandsæg afsættes til en 
højere pris, men det sker også med store omkostninger . 
Belægningen og dermed produktionen er lavere, og risi-
ciene er også højere . Skrabeægsproduktion er nemmere 
at have med at gøre, og jeg har erfaring med det nu . 
Jeg lærer stadig hver dag, og jeg synes, der stadig er 
mere at få ud af flokken . At skifte til friland er en balan-
ce mellem, hvor nemt det er at arbejde med, hvor store 
udfordringer man har og økonomi . Jeg foretrækker fær-
re udfordringer på nuværende tidspunkt . Når det er sagt, 
og hvis efterspørgslen ændres dramatisk, vil vi diskutere 
sagen .”

Historien om Novogen.
Verden over vokser markedet for æglæggere stadig, 
men i Europa er det i bedste fald stabilt . Indtil for et par 
år siden var markedet delt i to dele, en del var i hænder-
ne på HyLine/Lohmann, den anden i hænderne på ISA . 
“Det var deres kunder, der krævede, at der var mere at 
vælge imellem . Det gav os drivkraften til at gå i gang 
med at arbejde med avlsmaterialet, som vi erhvervede i 

Et improviseret lysanlæg hjælper Regina Minier med at  

spotte revnede æg . - Foto: Fabian Brockötter 
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1990erne” siger Frederic Grimaud, direktør for Groupe 
Grimaud, moderselskabet for Novogen . 
At udforske mulighederne i æglægningsmarkedet var et 
logisk skridt for avlsvirksomheden, der også har avlsar-
bejde indenfor slagtekyllinger, ænder, perlehøns, duer, 
kaniner og svin . “Vi kunne bruge vores globale netværk, 
vores forskning, produktudvikling, ekspertise og vores 
eksisterende kunders tillid . Vores vision for fremtiden er 
at vokse hurtigere ved at skabe yderligere fremskridt .”
Grimaud besluttede i 2008 at lancere æglæggerpro-
grammet under Novogen brandet . 
“Selvfølgelig var vores potentielle kunder skeptiske, men 
jeg er stolt over at kunne sige, at vi er blevet en ny tro-
værdig spiller på markedet . På længere sigt er der ingen 
grund til ikke at opnå en markedsandel på 25 % .” 
Frederic Grimaud fortsætter: “Selv hvis det europæiske 
marked ikke vokser, er vi stadig i stand til at ændre vil-
kårene .” 

Med den nyligt underskrevne alliance med den holland-
ske konsumægsrugeri Verbeek er Novogen i stand til at 
forsyne rigtig mange hønniker til producenter, der ønsker 
at prøve Novogen, især i europæiske lande, hvor der 
ikke er noget distributørnet . 
“Asien er et totalt anderledes marked . Markedet vokser 
hurtigt der, hvilket åbner op for nye muligheder . Og USA 
kan også bruge et frisk pust på et marked domineret af 
Hy-Line .”
“Vi arbejder hårdt for at fortjene kundernes tillid . Vi ved, 
vi har en virkelig god æglægger, som kan konkurrere 
med de andre spillere på markedet . Og fordi det geneti-
ske grundlag ligger hos de robuste fugle af fransk oprin-
delse, er det også en nem høne at håndtere . Alle rene 
linjer er SIB-testede og afprøves under vanskelige for-
hold . Desuden arbejder vi konstant på fodereffektivitet, 
ægkvalitet og på at gøre vores høner klar til perioden, 
hvor næbtrimning ikke længere vil være tilladt . Vi har 
tillid til vores fremtid, det er sikkert .”

Oversat af Cecilie Bossow / jnl

Yderligere konsolidering i den russiske 
fjerkræbranche.
Den russiske fjerkræproducent White Bird har øget 
antallet af produktionsenheder i Rostov Oblast med 
købet af en anden fjerkrævirksomhed, Zadonskaya, i en 
handel til 645 mio . rubler (ca . 69,2 mio . kr .) .
Virksomheden, der tidligere var en del af Optifood, en 
større fjerkrævirksomhed, der gik konkurs sidste år, 
omfatter 31 forældredyrsfarme, 34 slagtekyllingefarme, 
mere end 40 rugerier, flere foderfabrikker og landbrugs-
jord .
Ifølge kreditvurderingsbureauet Ekspert-F, er produkti-
onskapaciteten på Zadonskaya 12 .400 ton fjerkrækød 
om året, hvilket gør den til en af de største i Rostov 
Oblast .

Med denne nye aftale vil White Bird styrke sin position 
som en af de største producenter af fjerkræ i Rusland og 
engagere sig produktion i den sydlige del af Rusland til 
erstatning for import .
"Efter indførelsen af gengældelsessanktioner er efter-
spørgslen efter fjerkrækød i Rusland steget, og denne 
tendens kan kaldes langsigtet" sagde Andrew Smurygin, 
udviklingsdirektør i investrings- og finansvirksomheden, 
Solid, .
Ifølge ham er købet af eksisterende fjerkræfarme meget 
billigere end at designe og bygge en produktion fra 
bunden, selvom investeringen er stor . Den samlede 
kapacitet hos White Bird er i øjeblikket på 220 .000 tons 
kyllingekød om året .

World Poultry / jnl
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Hollandske investorer tiltrukket  
af fjerkræbranchen i Zambia.
Investorer fra Holland har været tiltrukket af Zambias 
underudviklet fjerkræsektor, og den hollandske regering 
undersøger i øjeblikket mulighederne for at rådgive virk-
somheder i landet .
Den hollandske ambassade i Zimbabwe, som fører tilsyn 
hollandske interesser i Zambia, har bestilt en under-
søgelse af investeringsmuligheder i fjerkræsektoren i 
landet .
AgriProFocus Zambia skal i samarbejde med Poultry 
Association of Zambia (PAZ) gennemføre undersø-
gelsen i Zambia . Undersøgelsen har til formål at give 
grundlæggende oplysninger om de nuværende og frem-
tidige eksportmarkeder for fjerkræ for selskaber baseret 
i Zambia .
"Oplysninger om områder, hvor der er potentielle mulig-
heder for investeringer i fjerkræsektoren, er meget spar-
somme . Desuden er der meget lidt dokumentation for 
interessen blandt zambiske investorer i lokale og interna-
tionale partnerskaber indenfor fjerkræbranchen" hedder 
det i en erklæringen fra lanceringen af undersøgelsen .
Erklæringen fortsætter med at sige, at initiativet vil iden-
tificere styrker og muligheder indenfor fjerkræbranchen 
i Zambias, samt identificere muligheder for hollandske 
fjerkrævirksomheder for at handle og investere med 
zambiske partnere . Undersøgelsen skal også give oplys-
ninger om importafgifter og ikke-toldmæssige foran-
staltninger på fjerkræ, der indføres Zambia .
"Undersøgelsen vil generere markedsinformation om 
investeringsmuligheder i fjerkræsektoren for at forbedre 
konkurrenceevnen for zambiske fjerkræprodukter på 
indenlandske og regionale markeder og skal ses som en 
forløber at for tiltrække investeringer fra hollandske virk-
somheder" konkluderer redegørelsen .

Zambia Daily Mail / World Poultry / jnl

AVEC’s generalforsamling i Stockholm.
I begyndelsen af oktober varder samlet 150 repræsen-
tanter fra AVEC til generalforsamling i Stockholm . 
Selv om kyllingebranchen har medvind, er der store 
udfordringer med import fra tredjelande .
”Mere end 25 % af de kyllingebrystfileter, der forbruges 
i EU, er importeret fra lande uden for EU . Importen af 
kylling er større end importen af nogen anden kødart i 
EU, og ofte kommer importen fra lande, der har en helt 
anden kvalitet, både hvad angår dyrevelfærd og fødeva-
rekvalitet, end vi har her . For at opretholde produktionen 
i EU bør der stilles de samme krav til importeret kylling” 
siger Paul Lopez, formand for AVEC, i en pressemed-
delelse .
Frihandelsaftalen med USA og bekymringer for klorkyl-
linger var et emne, der blev rejst under mødet .
Den svenske brancheorganisation Svensk Fågel var vært 
for mødet . Spørgsmål, de løftede op på dagsordenen, 
var dyrevelfærd, dyresundhed og lavt brug af antibiotika . 
Emner, hvor Sverige er længere fremme end mange 
andre EU-lande .
”Det er vigtigt og gavnligt for hele den europæiske 
fjerkrækødbranche, at vi kan mødes og diskutere de 
muligheder og udfordringer, der findes . Den svenske 
fjerkrækødbranche har haft en hård tur, og i dag kan vi 
være rigtig stolte af vores kyllinger og kalkuner . Nu er 
udfordringen at få EU til at gøre den samme rejse, trods 
for den voldsomme pres fra lavprisimport, sagde Maria 
sagde Donis, adm . direktør for Svensk Fågel, i en pres-
semeddelelse .
I 2020 vil forbruget af kyllingekød ifølge en global pro-
gnose overstige forbruget af svinekød . 
I 2014 steg forbruget af kyllingekød i Sverige med 13 % .

Jordbruksaktuellt / jnl
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Stærke markeder og laver foder-
omkostninger betyder at fjerkræ-
produktion i de fleste dele af ver-
den er indbringende og udsigterne 

til fortjeneste ser gode ud.

Ifølge det seneste Poultry Quaterly fra analytikerne 
Rabobank drager den globale fjerkræbranche fordel af 
’fortsat høj efterspørgsel .’
Tilførslerne er afbalancerede, konkurrerende kødpriser 
er høje og foderpriserne er lave .
Den forværrede økonomiske situation i Asien og Latin-
amerika ses også som værende potentielt fordel-
agtig for fjerkræssektoren, da forbrugere i 
steder såsom Brasilien, Thailand, Indien 
og Rusland ’sænker deres krav’ til 
fjerkrækød fra dyrere øksekød og 
svinekød .
Fugleinfluenza fortsætter med at 
være en kæmpe bekymring for 
den globale fjerkræbranche, til-
føjer rapporten, med nye udbrud, 
der dukker op i de fleste områder 
af verden, bortset fra Australien og 
Sydamerika .
Dog har antallet af udbrud været lavere de 
seneste måneder, og dette giver branchen i de 
berørte områder noget tid til at komme sig .
“Produktiviteten i de fleste områder forbedres i øjeblik-
ket, men branchen burde have biosikkerhed som deres 
højeste prioritet, da presset fra fugleinfluenza stadig er 
markant” siger raportens forfatter Nan-Dirk Mulder .
“Enhver ny sag kan have en stor indflydelse på regionale 
og globale handelsbetingelser, som vi har set de seneste 
måneder .”
Især har Brasilien og Thailand taget yderligere markeds-
andele fra USA og Kina, bemærker han .
USA er blevet påvirket af fugleinfluenza og deres stærke 
valuta, mens Kina har tabt markedsandele på grund af 
bekymringer om fødevaresikkerhed .

“Brasilien overtog flere af de tabte amerikanske marke-
der i Asien, mens Thailand erobrede markedsandele fra 
Brasilien i Europa og erstattede en markant del af de 
tidligere kinesiske eksporter til Japan .

Fremtidsudsigter.
Rabobank mener, at udsigterne for sidste del af 2015 
samt 2016 er ’optimistiske’, fordi foderpriserne forventes 
at forblive konkurrencedygtige, og den globale tilførsel 
af avlsmateriale vil blive reduceret i områder med fugle-
influenza-relaterede importrestriktioner, såsom Kina og 
Sydøstasien .
“Forventningen om, at Kina vil stå over for en mangel på 

udbuddet af fjerkræ- og svinekød næste år kunne 
især blive en kæmpe mulighed for den glo-

bale fjerkræindustri” siger Rabobank .
Den forventede spredning af fuglein-

fluenza til vigtige amerikanske kyl-
lingeproducerende områder i efter-
året er også en ’væsentlig joker’ 
for branchens udsigter i den anden 
halvdel af 2015 . I øjeblikket har 
den amerikanske fjerkræbranche 

stadig rekordhøje indtjeninger .”
“Global handel med fjerkrækød vil 

fortsat vokse, men handelsstrømme og 
priser vil forblive omskiftelige” konkluderer 

rapporten .

Regionale udsigter for fjerkræindustrien.
EU
Stærke markedsvilkår med sund balance 
og begrænset vækst i udbuddet . En 

svag euro kompenserer også for tab af salg på grund af 
udbrud af fugleinfluenza .

USA
Stærke indtjeninger på trods af han-
delsforbud på grund af fugleinfluenza . 

Optimistisk indenlandsk efterspørgsel kompenserer for 
tabt eksport . 

INDTJENINGEN STIGER VOLDSOMT  
I DEN GLOBALE FJERKRÆBRANCHE
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Brasilien
Svag lokal økonomi fører til, at forbru-
gerne køber billigere produkter, hvilket 

øger forbruget af fjerkræ . Eksporthandlen har draget 
fordel af andres problemer med fugleinfluenza . 

Kina
Nogen forbedring på fjerkræmarkedet 
på grund af stigende priser på svinekød . 
Mangel på avlsdyr vil reducere udbuddet 
i 2016 .

Rusland
Forbedret produktivitet på grund af lave-
re foderompriser og prisstøtte fra høje 

oksekøds- og svinekødspriser . Konsolideringen i bran-
chen fortsætter . 

Oversat af Cecilie Bossow / jnl

INDTJENINGEN STIGER VOLDSOMT  
I DEN GLOBALE FJERKRÆBRANCHE
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HKScan investerer i vækst med et nyt 
produktionsanlæg i Rauma, Finland.
HKScan forfølger sin strategi om lønsom vækst, og besty-
relsen har besluttet, at Rauma skal være placeringen for et 
nyt HKScan produktionsanlæg med speciale i fjerkræpro-
dukter . Investeringen er vurderet til ca . 80 mio . € (ca . 600 
mio . kr .), og den nye facilitet forventes at kunne sættes 
i produktion ultimo 2017 . Projektet vil rangere blandt de 
mest betydningsfulde produktionsrelaterede investeringer i 
HKScan nogensinde . 
Den forøgeede kapacitet og optimeret teknologi vil give 
koncernen mulighed for at udvikle innovative Kariniemen 
nyheder til både hjemme- og eksportmarkedet . Hurtigere 
processer vil markere en yderligere forbedring i produkt-
kvaliteten . "Investeringen vil styrke HKScan fodfæste på 
det hastigt voksende marked for fjerkrækød og værdiska-
bende produktkategorier, som er vores strategiske fokus 
segmenter" siger koncernchef Hannu Kottonen .
"Vores produktivitet vil blive væsentligt forbedret takket 
være den nyeste teknologi, automatisering og større over-
ordnet proceseffektivitet . På samme tid vil vi være i stand 
til at udnytte biprodukter mere effektivt til produktion af 
bioteknologiske produkter . Investeringen vil generelt også 
forbedre vores miljøeffektivitet "tilføjer Kottonen .

Ved overholdelse af HKScan Corporate Responsibility 
Programme vil det nye anlæg implementere løsninger til at 
fremme sundhed og sikkerhed og til at maksimere materi-
ale, energi- og miljøeffektivitet . Biosikkerheden i relation til 
risikoen for dyresygdomme vil også blive forbedret .
Investeringen vil bevare de langsigtede beskæftigelsesmu-
ligheder i kødindustrien i det vestlige Finland . Det vil have 
betydelige direkte og indirekte indvirkninger på beskæf-
tigelsen . Efter gennemgang af alternativer er HKScan 
og deres personale blevet enige om, at det nye anlæg vil 
beskæftige tæt på 300 personer fra slutningen af 2017 
og frem . Relaterede lovbestemte forhandlinger er blevet 
afsluttet, og reduktionen af medarbejderstaben vil ikke 
overstige 239 årsværk . Nu, da placeringen af anlægget er 
besluttet officielt, vil HKScan straks ansøge om de nød-
vendige tilladelser i håb om at få godkendelse fra myndig-
hederne snarest muligt . 
Når Rauma anlægget er færdigt i slutningen af 2017, vil 
det erstatte HKScan nuværende produktionsenhed i Eura . 
Det vil fortsat være i drift, indtil det nye anlæg åbnes . 
Investeringen vil resultere i en ikke-kontant nedskrivning 
af den nuværende anlæg i Eura på ca . 11 mio . € (godt 80 
mio . kr .) .

Børsmeddelelse fra HKSCAN / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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I de senere år har højere produkti-
onsomkostninger, sygdomsudbrud 
og lavere efterspørgsel gjort det 
vanskeligt for den globale kalkun-
branche at udvide, siden produktio-
nen nåede sit højdepunkt på næsten 
5,7 mio. tons i 2012, rapporterer 
brancheanalytiker Terry Evans.

Ifølge FAO lå produktionen i 2013 på 5,6 mio . ton, hvil-
ket var et fald på 1,5 % i forhold til året før (tabel 1 og 
figur 1) .
Mens estimaterne for 2014 peger på et lille opsving, vil 
udbruddene af højpatogen fugleinfluenza (HPAI), som i 
sommers har ramt kalkunflokke i USA næsten helt sik-
kert lægge en dæmper på væksten dér, og det vil påvir-
ke den globale produktion, fordi USA står for næsten 
halvdelen af   den globale produktion .

Produktionen i de enkelte regioner
Siden 2000 har væksten i produktionen af kalkunkød 
været svag med i gennemsnit mindre end én procent om 
året . Faktisk viser en opdeling af den samlede produkti-
on på regioner, at kun to, Afrika og Nord- og Sydameri-
ka, producerer mere kalkunkød i 2013 end i 2000 .
Selvom Afrika har haft en dramatisk vækst med over 4 
% om året mellem 2000 og 2013 fra 60 .000 tons til 
omkring 109 .000 tons er produktionen lille og udgør 
mindre end 2 % af den globale produktion .
I modsætning hertil er produktionen i Nord- og Sydame-
rika blot steget med 1,6 % om året fra 2,8 mio . ton i 
2000 til næsten 3,5 mio . tons i 2013, og denne region 
tegner sig for 62 % af den globale produktion .
Produktionen i Asien faldt i perioden og er i øjeblikket på 
niveau med produktionen i Afrika .
Selvom produktionen i Europa er steget siden 2009 var 
produktionen i 2013 stadig under niveauet for 2000 

GLOBAL FJERKRÆ TRENDS – OMKOSTNINGER,  
SYGDOM OG LAVERE EFTERSPØRGSEL RAMMER 
KALKUNPRODUKTIONEN

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ OKTOBER 2015

Tabel 1: Verdens kalkunproduktion pr region (mio . tons) .

Figur 1: Langsom vækst i kalkunproduktionen (mio . tons) . Figur 2: Skuffende vækst i produktionen i de største produ-
centlande (1 .000 tons) .
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GLOBAL FJERKRÆ TRENDS – OMKOSTNINGER,  
SYGDOM OG LAVERE EFTERSPØRGSEL RAMMER 

KALKUNPRODUKTIONEN

Tabel 2: Udviklingen i kalkunproduktionen i udvalgte regioner og lande (1 .000 tons) . Kilde: FAO . ›››
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med lige godt 2 mio . tons . I 2013 tegnede Europa sig 
for lidt over en tredjedel af den globale produktion . 
Bemærk, at EU-landene tegnede sig for mere end 99 % 
af Europas produktion!
I 2013 blev der i Nord- og Sydamerika og Europa tilsam-
men slagtet ca . 580 mio . kalkuner eller 92 % af de 630 
mio . kalkuner, der blev slagtet på verdensplan .

Forskel i produktionen
Men i disse to regioner, hvor der lægges meget større 
vægt på markedsføring at udskæringer, er de gennem-
snitlige slagtevægte på omkring 9 kg, hvilket er meget 
højere end de 5 kg eller mindre, man ser i Afrika, Asien 
og Oceanien, og derfor udgør produktion i Nord- og 
Sydamerika og Europa 96 % af den globale produktion 
af kalkunkød .

Produktionen koncentreret på få lande
Ud af de omkring 230 lande i verden producerer kun 
omkring en fjerdedel slagtekalkuner, og færre end 30 
lande producerer mere end 5 .000 tons kalkunkød om 
året .
Tabel 2 viser produktionstendenser i disse lande, tal-
lene for den indenlandske produktion, der er defineret 
som den mængde kød, der stammer fra indenlandske 
opdrættede og slagtede kalkuner plus kød fra kalkuner, 
der eksporteres levende .
I nogle tilfælde, hvor tallene måske ikke er tilgængelige, 
har FAO indsat det foregående års data for at nå frem 
til regionale totaler . Selvom produktionstallene varierer 
afhængigt af kilden, er tendenserne ofte de samme .

Hovedparten af   produktionen kommer fra blot en hånd-
fuld lande . I 2013 producerede USA, Tyskland, Brasili-
en, Frankrig, Italien Storbritannien og Canada tilsammen 
omkring 4,8 mio . tons kalkunkød eller 86 % af verdens 
samlede produktion .

Polen nok større end tallene viser
Det skal bemærkes, at mens Polen med ca . 50 .000 
tons ikke regnes som en betydelig producent i disse 
FAO data, sætter en anden kilde Polens årlige produk-
tion til omkring 285 .000 tons, hvilket, hvis tallet passer, 
ville gøre Polen den sjette største producent i verden .

USA verdens største producent
Selvom USA helt klart er verdens største producent med 
en stor margin, har den årlige produktion været temme-
lig statisk på omkring 2,6 mio . tons (tabel 3 og figur 2) 
siden 2009 .
Ifølge World Agricultural Supply and Demand Estimates 
(WASDE), som viser produktionen inden kassationer, 
nåede produktionen i USA i 2012 et foreløbigt maksi-
mum på 2,67 mio . tons, men faldt derefter tilbage til 
2,60 mio . tons i 2013 og 2,61 mio . tons i 2014 .
I april viste en prognose WASDE, at den amerikanske 
produktion i 2015 ville på 2,73 mio . tons, men dette blev 
reduceret til 2,71 mio . tons i maj, men i betragtning af 
udbruddene af HPAI i forsommeren vil dette tal utvivl-
somt blive reduceret yderligere inden udgangen af   året . 
Ikke desto mindre viser prognoserne på et sikkert 
opsving i 2016, hvor produktionen forventes at nå 
rekordhøje 2,82 mio . tons, mens en langsigtet prognose 

Tabel 3: De største kalkunproducerende lande (1 .000 tons) . Kilde: USDA .
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til 2023 forudser en produktion i størrelsesordenen 3,2 
mio . tons .

Tyskland
Ifølge FAO data er Tyskland med langt over 500 .000 
tons den næststørste producent af kalkunkød .
En anden serie af tal offentliggjort af AVEC peger på 
et meget lavere niveau af produktionen med knapt 
400 .000 tons for 2013 .

Brasilien
Skulle AVEC tallet være tættere på det faktiske niveau, 
så overtager Brasilien i stedet pladsen som næststørste 
producent . Brasiliens kalkunproduktion er vokset drama-
tisk fra mindre end 100 .000 tons før 1997 til anslået til 
520 .000 tons i 2013 .
Men 2014 var vi vidne til et fald i efterspørgslen på kal-
kunkød, som blev mindre konkurrencedygtigt over for 
andre former for kød, så produktionen anses for at være 
faldet tilbage til omkring 470 .000 ton sidste år . På trods 
af stam økonomi forventer USA’s Agricultural Marketing 
Service alligevel en 5 % vækst i Brasiliens produktion 
af kalkunkød 2015, og produktionen forventes at nå 
omkring 495 .000 tons .

Rusland
EU-landene tegner sig for mere end 99 % af produktio-
nen af kalkunkød i Europa . En anomali i FAO data er, at 
der ikke er nogle tal for produktion af kalkunkød i Rus-
land, mens mindst to andre kilder sætter produktionen til 
omkring 100 .000 tons om året!

EU
Inden for EU skiftes Frankrig og Tyskland, alt afhængigt 
af hvilken serie af data man kigger på, til at være den 
førende kalkunproducent .
Men de fortæller begge den samme historie med hensyn 
til produktionsudviklingen i de seneste år .
I Frankrig er produktionen faldet kraftigt siden 2000, 
mens Tyskland har bevæget sig i den modsatte retning 
indtil 2010, hvorefter produktionen er faldet noget .
Selvom der har været nogle årlige udsving, har produkti-
onen i Italien vist lille ændring siden 2000 .
I Storbritannien er produktionen, trods forskelle i talle-
ne afhængig af kilden, et godt stykke under niveauet i 
2000 .

Canada
Høje priser på rødt kød i Canada har fået kalkunproduk-
tionen til at stige til omkring 172 .000 tons i år .

Tunesien og Marokko
De mere end 4 % stigning om året i kalkunproduktionen 
i Afrika har primært været på grund af udviklingen af   
produktionen i Tunesien og Marokko, og disse to tegner 
sig nu for næsten 78 % af den regionale produktion på 
alt 109 .000 tons i 2013 .

Israel
Det kraftige fald i produktionen i Asien i den betragtede 
periode afspejler den reduktion i produktionen, som har 
fundet sted i Israel .

Australien
Tilsvarende har udviklingen i ét land, Australien, har en 
stor indflydelse på situationen i Oceanien, da landet teg-
ner sig for 94 % af den regionale produktion . Produktio-
nen i Australien synes at have været stabil i de senere år 
men som i mange andre lande, er den ikke steget siden 
2000 .

Artiklen er publiceret i ThePoultrySite Digital June 2015 .

jnl
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Cargill Meats Europe vil installere 
en ny SonoSteam enhed på deres 
fabriksanlæg i Hereford som en del 

af deres fortsatte plan om at nedbringe forekom-
sten af campylobacter.

Udstyret, som er udviklet af Force Technology i Dan-
mark, bruger en kombination af damp og ultralyd til at 
dræbe mikroorganismer på skindet og i indvendige hul-
rum på kyllingerne .

Installeres på slagteriet i Hereford.
Den nye teknologi forventes at være driftsklar på fabrik-
sanlægget i Hereford ved udgangen af 2015 . Chris 
Hall, direktør for ferske kyllinger hos Cargill, siger, at 
virksomheden allerede havde gjort meget for at reducere 
niveauet af campylobacter på deres farme og i slagte-
processen .

Andre opstramninger på farmene og slagteriet.
På farmene har tiltagene inkluderet opstramning af bio-
sikkerheden, undersøge konsekvenserne af udtynding, 
forbedret indfangningspraksis, rutineundersøgelser på 
farmene og undersøgelser af forældredyrene .
Og på slagteriet har virksomheden indtil videre installeret 
nye skylningsstationer, forbedret trimningen af kyllin-
gernes halsskind og brugt 11 mio . £ (ca . 111,4 mio . kr .) 

på et nyt luftkølingsudstyr . Siden august er utraviolet lys 
blevet indført for at dekontaminere det ydre af indpak-
ningerne .

Klar forbedring af resultaterne.
“Ved at analysere vores resultater i første halvdel af i år 
har vi set en årlig forbedring på omtrent 38 %” sagde 
Hall og fortsatte: “Alligevel er der stadig mere at gøre . 
Vi har fulgt udviklingen af nye teknologier nøje og har 
besluttet os for at tage dem i brug, så snart de har vist 
sig at virkningsfulde . Vi er meget begejstrede over at 
tage disse næste skridt med Force Technology .”

Faccenda har også SonoSteam.
SonoSteam’s teknologi er allerede blevet testet og 
installeret af Faccenda på deres slagteri i Brackley, og 
det bidrager væsentlig til at reducere niveauet af campy-
lobacter .
“Denne teknologi har vist sig at fungere dag ud og dag 
ind i et produktionsmiljø, og den har vist sig effektiv i 
at reducere forekomsten af campylobacter på en mil-
jøvenlig måde uden brug af kemikalier, kun vand og en 
beskeden mængde energi” sagde Force Techologys 
næstformand, Niels Kreb .

Forbedringer var påkrævet.
Steve Wearne, politikdirektør i Food Standards Agency, 

sagde, at han så frem til at 
se lavere niveauer af campy-
lobacter på kyllinger indkøbt 
fra Cargill til salg i butikker og 
supermarkeder .
I sin seneste undersøgelse af 
kyllinger i detailhandlen, som 
blev foretaget fra februar 2014 
til marts 2015, viste kyllinger-
ne fra Cargill at have et højere 
niveau af kontamination end 
gennemsnittet med 23,3 % i 
den højeste kategori .

Farmers Weekly / cb / jnl

CARGILL INVESTERER I SONOSTEAM FOR AT  
REDUCERE FOREKOMSTEN AF CAMPYLOBACTER 
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Det nye luftkølingsanlæg hos Cargill Meats Europe .
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Af Stephanie Strom, New York Times 

Med et tiltag, der har væsentlige kon-
sekvenser for amerikanske og cana-
diske ægproducenter, har McDonald’s 
koncernen meddelt, at den vil begynde 
at udfase æg fra burhøns .

Virksomheden bruger omkring 2 mia . 
(i skal og flydende) æg årligt, eller lidt 
over 4 % af de 43,56 mia . æg, som 
blev produceret i USA sidste år . Med 

udmeldingen i starten af september om deres planer om 
at sælge visse morgenmadsprodukter hele dagen, forven-
ter virksomheden at købe endnu flere æg . For eksempel 
er Egg McMuffin, som bruger et æg per sandwich, blandt 
virksomhedens mest populære retter på menuen .

Da mindre end 10 % af nationens æglæggende høner 
er alternative, kan det tage McDonald’s op mod 10 år at 
opnå sit mål om, at 100 % af æggene kommer fra høner 
i etagesystemer, hvor hønerne mulighed for at bevæge 
sig frit op og ned mellem niveauer og mellem reder inde i 
staldene .

Da forbrugeres efterspørgsel efter og pres fra offentlig-
heden for disse æg er tiltaget, har æggene haft en højere 
pris . Detailhandlere har på det seneste mærket dem 
mindre tydeligt for at mindske virkningen af den dødelige 
fugleinfluenza, der har dræbt millioner af æglæggere i 
år . I følge United Egg Producers (UEP), en marketing 
organisation for ægbranchen, var skalægsproduktion 9 % 
lavere i juni sammenlignet med juni sidste år, nemlig 7,41 
milliarder æg .

I Californien, hvor ægproducenter har skullet sørge for 
mere plads til deres høner siden starten af året, vurderede 
landbrugsøkonomer, at ægpriserne ville stige med  
10-40 % . Ægproducenterne i Californien siger dog, at 
detailhandlere øger priserne på alternative æg, hvilket 
giver et forkert billede af den faktiske stigning i udgifterne 
til at producere dem .

Marion Gross, senior vicedirektør for 
forsyningskæden hos McDonald’s, sag-
de, at indvirkningen af deres beslutning 
og lignende træk fra andre betydelige 
storforbrugere af æg vil hjælpe til at 
nedbringe prisen på alternative æg . “Vi 
har tiltro til, at vi med vores skala med 

tiden vil være i stand til at mindske meromkostningerne på 
vores system” sagde hun .

UEP udtalte i starten af september, 
at de støttede McDonald’s tiltag . “Vi 
anerkender, at kunder lægger vægt på 
at have valgmuligheder inden for hvilken 
type æg, de køber, og vores ægpro-
ducenter producerer i dag æg på en 
række forskellige måder” sagde Chad 

Gregory, adm . direktør i UEP .

Timingen af McDonald’s meddelelse kan måske være 
heldig . Ægproducenter ombygger måske nu stalde, der 
stadig er tomme efter fugleinfluenza epidemien, til alter-
nativ produktion . I følge USDA var 6,4 % af nationens 
æglæggere alternativ i marts, inden fugleinfluenzaen ram-
te, og støre producenter som Rose Acre Farms omlægger 
som minimum noget af deres produktion til alternative 
systemer .

Nogle stater vedtager også nye bestemmelser for, hvor-
dan æglæggere skal opstaldes . F .eks . skal vælgere i 
Massachusetts næste år ved en folkeafstemning tage stil-
ling til et forslag, der kræver, at alle kød- og ægprodukter, 
der bliver solgt i staten, kommer fra dyr, der er opstaldet 
under forhold med mere plads . Massachusetts importerer 

MCDONALD’S VIL STOPPE BRUGEN AF BURÆG
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MCDONALD’S VIL STOPPE BRUGEN AF BURÆG

millioner af deres æg fra andre stater, så tiltaget vil berøre 
producenter uden for statsgrænsen . 

Forbrugernes bekymringer over, hvilken måder landbru-
gets produktionsdyr opdrættes på, er stigende, og føde-
varevirksomheder, restaurantkæder og deres leverandører 
har kæmpet for at få antibiotikafrie kyllinger, oksekød fra 
kvæg fodret med græs og alternative æg .

Landmænd og store landbrugsforetagender som Cargill 
har reageret ved at flytte søer ud af båse og ved at fjerne 
antibiotika, der er vigtige for menneskers sundhed, fra 
foderet .

McDonald’s rival Burger King var en af de første store 
fastfood kæder til at forpligte sig til at bruge alternative 
æg ved at love at have dets forsyningskæde omlagt inden 
2017, og virksomheder som Unilever, Generel Mills og 
Sara Lee arbejder også på udelukkende at bruge alterna-
tive æg .

“Vi er en stor aftager af æg i USA og i Canada, og vi har 
størrelsen til at gøre denne slags ting” sagde Gross . “Det 
er ikke altid let, men det er en udfordring, vi kan arbejde 
os igennem .”

The Compass Group, Sodexo og Aramark, tre store leve-
randører til food service som efter Humane Society of the 
United States vurdering bruger omtrent 1 mia . om året 
tilsammen, har også sagt, at de kun vil bruge alternative 
æg . Og i år har Walmart lavet nye retningslinjer til deres 
leverandører, der blandt andet indikerer, at de ville fore-
trække dem, der bruger alternative systemer .

Dyrevelfærdsforkæmpere har længe lagt pres på McDo-
nald’s for at få dem til at bruge alternative æg, og de 
argumenterer med, at fordi McDonald’s er så stor, så vil 
virksomheden kunne have en enorm effekt på æglæg-
gende høners trivsel . De fleste æglæggende høner lever 
for øjeblikket i bure, hvor hver høne har mindre plads end 
en arkivskuffe, men Californien kræver dog, at statens 
producenter giver deres høner mere plads .

“McDonald’s udmelding gør reelt en 
ende på enhver debat, der muligvis har 
været om, hvorvidt bure har en fremtid i 
branchen” sagde Paul Shapiro, næst-
formand for landbrugsdyrs beskyttelse 
hos Humane Society of the United 
States .

Han sagde, at tiltaget ville berøre omkring 8 mio . æglæg-
gende høner .

Shapiro bemærkede, at McDonald’s allerede bruger alter-
native æg i EU og Australien . Virksomheden meddelte i 
år, at de ville begynde at bruge kyllinger produceret uden 
brug af humane antibiotika, og franchise indehavere 
diskuterede i sommer et billede af Steve Easterbrook, 
virksomhedens nye adm . direktør, der stod på en mark og 
snakkede med ejeren af en virksomhed, der producerede 
kvæg fodret med græs . (McDonald’s har dog ikke offent-
liggjort et initiativ til at skifte til oksekød fra kvæg fodret 
med græs .)

McDonald’s begyndte at undersøge produktionssyste-
merne for æglæggere i 2010 som en del af Coalition 
for Sustainable Egg Supply, der for nylig offentliggjorde 
resultaterne af deres forskning . 

Herbruck’s Poultry Ranch, en stor ægproducent i Michi-
gan, vil blive den første større ægproducent til at omlæg-
ge til at levere til McDonald’s . Herbruck’s var allerede i 
gang med at ændre staldsystemerne for deres høner for 
at rette sig efter en dyrevelfærdslov vedtaget i Michigan i 
2009 .

’Alternativ’ betyder ikke, at hønerne har adgang til at være 
udendørs . De kan snarere løbe frit omkring i stalde for-
synet med platforme, etager og reder i stedet for at være 
indespærret i bure . “Dette er i sandhed et initiativ fra kon-
ventionel opstaldning til mere berigede systemer” sagde 
Gross . “Der er ingen bure i disse systemer - det vil være 
en betydningsfuld ændring .”

Oversat af Cecilie Bossow / jnl



Af dyrlæge Lis Olesen, LVK

Kongressen afholdes hvert andet 
år, og i år var der omkring 1.500 
deltagere fra hele verden, og kon-
gressen var rigtig godt tilrettelagt. 
Den var opbygget af generelle præ-

sentationer om formiddagen i plenum, efterfulgt 
af parallelle og mere specielle præsentationer om 
eftermiddagen.

Fra Danmark var der deltagere fra praktiserende fjerkræ-
dyrlæger, fra DanHatch og fra Københavns Universitet .

Generelle Emner

Fugleinfluenza:
Katastrofen i USA gav anledning til to præsentationer

David Suarez gav et overblik over udbruddene .  I alt 
har 21 stater været ramt, 226 farme, hvoraf 206 var 
erhvervsbesætninger .
De sidste udbrud var i juni måned .
I alt er 7 % af kalkunerne og 10 % af æglæggerne aflive-
de, hvilket har fået priserne på konsumæg til at stige .
For at undgå en ny katastrofe har man indkøbt vac-
cine(Traditionel dræbt og vektorvaccine) til at kunne 
vaccinere den relevante mængde dyr, hvis eller når der 
kommer et nyt udbrud til efteråret, hvor risikoen er størst 
på grund af trækfugle .

Carol Cardona leverede en gribende præsentation om 
hele katastrofen, om hvordan man afliver så mange dyr 

med de praktiske udfordringer, der er med bortskaffelse 
af kadavere, gødning og æg . Når katastrofen er over-
stået, kan man begynde at se tilbage og lave planer for, 
hvordan man forbereder sig på det værste, hvis historien 
gentager sig til efteråret . Der vil blive holdt bedre øje med 
de lavpatogene fugleinfluenza stammer, der cirkulerer i de 
vilde fugle .
En vigtig konklusion fra hendes side er, at katastrofer 
altid skaber kaos, også selvom man har en handlings-
plan for sygdomsudbrud . Det er derfor vigtigt at have 
et respons-system der virker, hvor der er en overordnet 
ansvarlig, der sørger for, at information kommer videre til 
de rette personer .

Baggårdfjerkræ:
Rosa Costa:
Der var en hel session om baggårdsfjerkræ, nok fordi 
der i Afrika er mindst 1, 5 milliard stk . fjerkræ opdrættet 
ekstensivt .
Ikke overraskende er Newcastle disease det største pro-
blem i Afrika overhovedet med optræden af nye genoty-
per, der gør det vanskeligt at vaccinere .

Oncogene viras:
Sanjay Reddy: 
En oversigt over oncogene vira blev givet: ALV (leukose), 
Marek (hønselammelse)og REV: Reticuloendothelial virus .
For leukoses vedkommende testes opdræt intensivt for 
eventuelle udskillere af virus . Udskillere elimineres fra 
avlen . For REV skal der holdes øje med Marek og Fowl-
pox vacciner, der kan være kontamineret med REV .
Marek kontrolleres ved vaccination i hele verden .

Adenovirus:
Michael Hess: EDS: Ænder er den væsentligste årsag til 
smitte . Sygdommen kontrolleres ved vaccination . Hæm-
morrhagisk enteritis virus i kalkuner og Marble Spleen 
disease i fasaner: Kan kontrolleres med vaccination . Fowl 
adenovira herunder IBH .  Og adenoviral Gizzard erosion . 
Vertikal smitte er her det største problem . Autovacciner 
har været forsøgt med held .
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Dyrevelfærd:
Stephen Lister: Leverede en realistisk præsentation om 
dilemmaet mellem etik og videnskab . Det er vanskeligt at 
finde et kompromis mellem at skulle føde en stadig vok-
sende befolkning med billigt protein og samtidig give dyre-
ne mere plads og bedre livsbetingelser .  Der skal opstilles 
ensartede målemetoder og kriterier for evaluering af dyre-
velfærd . EU Welfare quality project har opstillet fire mål 
for dyrevelfærd af EU . Disse er: God fodring, godt miljø 
for dyret, god sundhed og naturlig adfærd . Ret banalt, 
men vanskeligt at leve op til .

Parallelle Sessioner:

Infektiøs bronchitis:
Jane Cook:
Der er ikke meget nyt med hensyn til strategier for at få 
en bred beskyttelse mod IB .
Det er ikke nødvendigt at udvikle en ny vaccine, hver 
gang, der dukker en ny type op . Det gør der nemlig 
konstant, da IB virus er meget tilbøjelig til at mutere . De 
typer, der er relevante er 793B, QX, Italian 02 og Q1 .
Det gælder om at vaccinere med flere typer(protectoty-
per), da det giver en bred beskyttelse . Mass- stammer 
som basis og herefter en variantstamme (793B) . Det er 
ikke længere nødvendigt at have et interval mellem de 
to vaccinationer . De kan gives sammen og der vil stadig 
være en bred beskyttelse . Ved at vaccinere kyllingerne 
som daggamle via spray, eventuelt på rugeriet, får man 
en langt bedre vaccination end ude i husene, når dyrene 
er ældre . 

Vektorvacciner:
Ian Tarpey:
Ny dobbelt rekombinant vaccine med samtidig beskyttel-
se mod Marek, ND og ILT .
MSD har udviklet denne vaccine til in ovo applikation og til 
daggamle kyllinger .
Den er desuden kompatibel med Rispens- vaccinen .
Specielt kit til måling af antistoffer .

Mycoplasma synoviae:
Will Landmann:
National sundhedsmonitorering i NL har reduceret fore-
komsten af MS . Der har i de senere år foregået et inten-
sivt arbejde på at nedbringe frekvensen i æglæggere, 
specielt er biosecurity forbedret .
Det er selvfølgelig en forudsætning, at avlsdyrene er 
negative .

Enterococcus cecorum:
Arne Jung:
Enterococcus cecorum er et problem såvel i Europa og i 
USA .
Det er muligt at inficere kyllinger via aerosol og reprodu-
cere sygdommen: Bakterien giver en bakteriæmi og en 
generaliseret infektion . Sygdommen kan optræde også i 
ænder, duer og mennesker . Virulensen(Evnen til at frem-
kalde sygdom) varierer med stammerne .
Der er beskrevet klonale virulente typer .

E .coli .
Rikke Heidemann Olsen m.fl.:
Der er prædisponerende faktorer for sygdom: Slagtekyl-
linger er mere følsomme end kyllinger af æglægger type . 
Vertikal overførsel af høj virulente kloner (fra forældredyr 
til slagtekyllinger) er påvist, specielt fra dyr med salpingi-
tis- peritonitis . ST 95 er særligt virulent .
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Workshoppen foregik på Autono-
mous University of Barcelona, hvor 
Xavier Manteca Vilanova var vært.

Der deltog 25 deltagere fra Stor-
britannien, Spanien, Holland, Sve-
rige, Tjekkiet og mig fra Danmark.

David Main, forsker fra Bristol Uni-
versity, bød velkommen og fortalte om 
baggrunden for dette EU-projekt, hvor 
5 lande er med: Storbritannien, Spani-
en, Holland, Sverige og Tjekkiet .
David Main slog fast, at vidensdeling 
ikke alene bør foregå mellem forskere, 

men også mellem producenter og mellem forskere og 
producenter, og at forskerene skal ikke fortælle, hvad 
producenterne skal gøre . 

David Brass, der er ægproducent fra 
det nordvestlige England, fortalte om 
sin produktion . Han har en besætning 
på 132 .000 høner, hvoraf 30 .000 er 
økologiske, mens resten er frilands .
Der er desuden 14 farme, som leverer 
til dem, og de pakker ca . 1 mio . æg 

om dagen .
David Brass mente, at opdrættet er meget vigtigt, og at 
der gerne må være samme inventar i opdræt og æglæg-
ning . Han producerer selv sit eget opdræt, og her er 
dødeligheden nede på 0,38 % ved 16 uger .
De arbejder meget med berigelser og legetøj indendørs i 
staldene til både opdræt og æglæggere, og de vil gerne 
have hønsegårde med 50 % trædække og 50 % åbent, 
så græsset kan gro .
Han har lavet et forsøg med en frilandsflok, der ikke var 
næbtrimmet, og her lå dødeligheden ved udsætning på 
18 % . Han økologiske høner næbtrimmes, hvilket er 
normal praksis i Storbritannien .

Magnus Jeremiasson, dyrlæge fra 
Svenska Ãgg, fortalte om, hvordan 
man kan reducere fjerpilning . Manage-
ment er nøglen, så lyt til landmanden, 
lød opfordringen . 
Fjerpilning handler om stress og alle 
de faktorer, der kan være involveret i 

det, herunder parasitter .
Hønnikerne skal opdrættes i samme systemer, som de 
flyttes til efterfølgende .
Magnus Jeremiasson fortalte, at selv om der er græn-
seværdier for indholdet af mycotoxiner i de forskellige 
ingredienser til foder, så er der nogle synergieffekter, så 
kan hver ingrediens ikke ligge lige under det max tilladte 
uden, at det giver store problemer i produktionen .
Man skal lytte, høre og lugte til, hvad der sker i stalden, 
og så skal man reagere .
Det er reduktionen i lysstyrken, der beroliger hønerne, 
ikke niveauet, der reduceres fra .
Lyset må ikke blinke – mennesker kan se 40-60 hertz, 
hønerne kan se op til 105 hertz .

Maarten Vrolijk, forsker på LEI i 
Wageningen i Holland, havde et ind-
læg om informationsflowet fra forsker 
til rådgiver til farmer, men han sagde 
også, at det var bedre, hvis farmerne 
stiller krav til forskerne .
Vidensdeling og samarbejde tager 

mere tid end forventet, og man skal huske at fejre sine 
successer .
Landmændene skal være med for at få praktiske løsnin-
ger, og de skal kunne se mulighederne ved at skille sig 
ud og gå forrest med nye metoder .

Thea van Niekerk fra Holland gav et 
overblik over den videnskabelige viden 
om fjerpilning .
Hun refererede til undersøgelser, 
der viser, at hvis der er fjerpilning i 
opdrættet, er der 90 % risiko for, at 
det fortsætter I æglægningen .
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Hun slog også fast, at hvis hønerne er frygtsomme  
og stressede, så er der større risiko for, at de fjerpiller .
Hun fortalte til slut om arbejdet med at gøre materialet 
tilgængeligt på nettet i en brugervenlig form . 

Claire Weeks fra University of Bristol, 
fortalte om arbejdet med at finde bru-
gervenligt undervisningsmateriale om 
fjerpilning .
Hun henviste til hjemmesiden  
www .featherwel .org, hvor der er  
praktiske råd, der virker

Hun sluttede med at sige, at det vil være en af Hennova-
tion vigtigste opgaver at udvikle brugervenlige materiale 
til ægproducenterne, som de kan få i hardcopy, for kun 
de færreste ægproducenter vil bruge et materiale, der 
kun er tilgængeligt på nettet .
Hun spurgte til den danske fjerpilningsnøgle, som hun vil 
få tilsendt snarest .

Afslutning.
Der var enighed om, at der er udfordringer i samarbej-
det mellem forskere og producenter, men de bør kunne 
løses ved at snakke mere sammen .
Det fremgik også af indlæggene, at der er en masse 
erfaringer rundt omkring, som andre producenter kan 
have udbytte af at høre om .
Et af de vigtigste resultater af diskussionerne omkring 
fjerpilning og årsagerne hertil var, at der var generel 
enighed om, at management er altafgørende, hvilket lig-
ger helt i forlængelse af den danske holdning .

jnl
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Af Philip Clarke, Farmers Weekly

At få hønniker til at gå i fuld 
produktion har en afgørende 
indflydelse på flokkens langva-
rige produktivitet og dermed 
på fortjenesten.

“Målet må være at sikre en hurtig udvikling af ægpro-
duktion med en god ægvægt - og ved at ændre foderet 
under den tidlige lægning kan man hjælpe med begge 
dele” siger John Ward, chef for fjerkræ hos Trouw Nutri-
tion .
Ward siger, at når høner i kolonibure bliver flyttet ved 
15-16 ugers alderen og begynder at lægge æg to uger 
senere, vil de typisk nå op på 90 % lægning, inden de 
er 20 uger gamle, og nå maksimal produktion omkring 
23-24 ugers alderen .
Dog kan det daglige foderindtag tage længere tid at 
udvikle sig, især i flokke af hønniker med lav levende 
vægt, eller i flokke, der begynder at lægge æg tidligt .
“Det er ikke ualmindeligt at finde flokke, der kun æder 90 
gram foder om dagen, men alligevel ligger på 90 % . Da 
et normal indtag burde være omkring 115 gram pr dag, 
betyder det, at foderindtaget kun er på 75 % af målet .
“Resultatet er, at hønen bliver underforsynet med 
næringsstoffer, hvilket resulterer i en nedsat maksimal 
æglægning, ringe holdbarhed og forringet skalkvalitet . 
En potentiel løsning er at fodre med en foder, der er 
specifikt sammensat til de første tre kritiske uger, og som 
indfrier kravet om næringsstoffer til hønen inden for de 
begrænsninger, den reducerede appetit giver .”

Forsøgsresultater
I forsøg udført på anlæg i Spanien og Canada så man 
specifikt på næringsstofforsyningen i perioden op til 
maksimal ydelse og på foderstruktur .
I et forsøg blev et standard startfoder sammenlignet med 
to berigede blandinger . Den første blanding havde højt 
niveau af både energi og protein, mens den anden havde 
et lavt niveau af energi og et højt niveau af protein  
(se skema) .

Høner, der blev fodret med foderblandingen med lavt 
energiniveau og højt proteinniveau, havde et højere 
foderindtag og som følge deraf et højere indtag af 
næringsstoffer, især aminosyrer . De lagde flere æg og 
producerede mere ægmasse i perioden op til den maksi-
male produktion ved en alder af 32 uger .
Vægten af knoglerne blev også øget, hvilket indikerer 
forbedret skalstyrke sidst i læggeperioden .
Nedbringelsen af energi i den anden foderblanding opve-
jede den ekstra omkostning ved det højere proteinniveau 
og det dermed forbundne aminosyreindhold, så dette 
foder kun var 2-3 £ pr tons (ca . 2-3 kr . pr . 100 kg) dyre-
re end kontrolfoderet .
Imidlertid demonstrerede forsøgene tydeligt, at det er 
muligt at øge foderindtaget hos høner med lav appetit 
ved at bruge en foderblanding med et lavt energini-
veau og ved samtidigt at øge niveauet af andre vigtige 
næringsstoffer, og dermed kan man forbedre den samle-
de produktivitet .
“De økonomiske fordele ved at øge tilførslen af nærings-
stoffer var væsentlige . En sådan strategi kan måske 
være nyttig at anvende, hvor lav appetit sandsynligvis vil 
begrænse produktiviteten i starten af læggeperioden i 
alternative systemer, herunder frilands- og skrabeægpro-
duktioner .”

Foderstruktur
Research viser også tydeligt vigtigheden af den foderets 
fysiske struktur .
Ifølge Wand har størrelsen og strukturen af fibrene i 
foderet en positiv effekt på fordøjelsessystemet, og foder 
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Tabel 1: Produktivitet fra 19 til 24 uger

Foder Dagligt foderindtag (g/dag) Læggeprocent (%) Ægvægt (g)
Foderforbrug

(kg foder / kg æg)

Control 17 % råprotein 97 .9 74 .2 51 .7 3 .34

Høj energi/Høj protein 
18 % råprotein

92 .8 75 .2 51 .9 3 .30

Lav energi/Høj protein 
18 % råprotein

103 .6 77 .8 52 .9 3 .19
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beriget med fibre forbedrer foderforbruget .
“En stigning i fiberindholdet resulterede i en veludviklet 
kråse, hvilket førte til, at fordøjelsessystemet fungerede 
bedre, og at foderet var længere tid om at passere” sagde 
han . “Dette resulterer igen i forøget foderindtag og bedre 
mæthed i maven, mens der ingen effekt var på lægnings-
procenten .”
“Økonomisk set viser forsøgene, at der er mulighed for 
at reducere foderomkostningerne ved brug af billige 
ingredienser såsom havre, solsikkeskaller eller halm . For 
eksempel kan en 2,5 % tilsætning af strukturelle fibre i 
æglæggernes foder reducere omkostningerne med op 
mod 1-2 £ pr tons (10-20 øre pr 100 kg) .
“Det var også interessant at se, at hønerne, som fik det 
fiberberigede foder, havde mindre tendens til fjerpilning, 
hvilket tyder på, at det er en fordel for både dyrevelfærden 
og økonomien .”

Kontrol med mikrofloraen
Bevaring a tarmsundheden kan også have en stor indvirk-
ning på en hønernes produktivitet .
Ward sagde, at selvom moderne æglæggere har et geval-
digt potentiale, så står de over for et stort antal stressfak-
torer, hvilket kan betyde, at potentialet ikke bliver udnyttet . 
Dette er især relevant ved flytning til æglæggerstalden .
“Vi ved nu, at stress spiller en betydelig rolle i forstyrrelsen 
af tarmmiljøet og begyndende sundhedsproblemer” sagde 
han . “Tarmsundhed er kritisk vigtigt for produktiviteten 
og produktionsomkostningerne . Kontrol af tarmsundhed 
involverer håndtering af forholdet mellem mikrofloraen, 
som er til stede inde i tarmene, og tarmenes funktion .

“For at få en god fordøjelse, tarmsundhed og produkti-
vitet er det afgørende at have stabile og forskelligartede 
mikroorganismer . En mulighed er at tilføje en synergetisk 
blanding af organiske syrer til foderet for at forbedre den 
mikrobielle balance og styrke tarmenes sundhed .”
I et forsøg på en enkelt gård i Storbritannien blev en flok 
på 32 .000 høner fordelt mellem to huse med en fortid 
med dysbacteriose og lokal tyndtarmsnekrose (focal duo-
denal necrosis (FDN)), og der blev tilsat Selko Presan-FY 
til foderet i det ene hus . Der blev tilsat 2 kg pr tons foder 
fra indsætning til uge 18, og derefter blev der tilsat 1 kg 
pr tons til uge 30 .
“Hønerne, der fik foder tilsat Selko Presan-FY, viste en 
betydningsfuld reaktion” sagde Ward . “Forekomsten af 
FDN var reduceret, og selvom foderindtaget var det sam-
me i de to husene, havde de behandlede høner en 2 % 
højere læggeprocent . Desuden overlevede 1,2 % flere 
høner .”
Den kombinerede effekt af flere æg og laverede dødelighed 
vejere tungere end prisen for behandlingen, sagde han .

Oversat af Cecilie Bossow / jnl
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Det er et stort skridt i retning af at 
begrænse brugen af   antibiotika i 
husdyrproduktionen, og kødbran-
cherne kæmpede ikke engang imod.

Californien netop vedtaget et lovforslag, der kraftigt vil 
begrænse brugen af   antibiotika til husdyr, hvilket gør Cali-
fornien til den første stat, der forbyder den rutinemæssige 
brug af narkotika til dyr i landbruget .
 

Loven, der blev underskrevet af guver-
nør Jerry Brown lørdag den 3- oktober 
2015, forbyder brugen af   medicinsk 
vigtige antibiotika til vækstfremmere i 
køer, fjerkræ, grise og andre dyr, der 
opdrættes med profit for øje . Kødpro-

ducenter vil kun være i stand til at give lægemidler med 
godkendelse af en dyrlæge, når dyrene er syge, eller for at 
forhindre infektioner, når der er en ’forhøjet risiko’ . De kan 
ikke bruge antibiotika ’i et regelmæssigt mønster’ . Loven er 
mere restriktiv end Food and Drug Administration’s (FDA) 
nationale retningslinjer, der ikke begrænser brugen af anti-
biotika til sygdomsforebyggelse .

Overforbrug af antibiotika, både i human medicin og i den 
animalske produktion, bidrager til stigningen af   resistente 
superbugs, der dræber 23 .000 amerikanere hvert år og 
gør 2 mio . syge . Brown nedlagde veto mod et svagere lov-
forslag sidste år . Den nye lov er en gevinst for forbruger- og 
miljøforkæmpere, der har søgt skrappere regler i årevis .
 
Californiens kød- og fjerkræproducenter forholdt sig neu-
trale på lovforslaget . Ingen råbte op om hårdhændet regu-
lering eller statslig indblanding . Blot syv lovgivere stemte 
imod .
 

”Jeg tror,   at loven dybest set vil gøre 
noget, som vi i Californien har gjort 
hele tiden, nemlig udfase brugen af 
antibiotika” sagde Bill Mattos, formand 
for California Poultry Federation, som 
repræsenterer store fjerkræproducenter . 

”Det er noget, som branchen kan leve med . Vi er glade for 
at få loven, som den er, og jeg tror,   vi kommer til at se mere 
af dette .”
 

CALIFORNIEN VEDTAGER DEN STRENGESTE  
LOV MOD BRUGEN AF ANTIBIOTIKA TIL  
LANDBRUGSDYR I USA
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For ikke så længe siden havde tankerne om at ændre 
praksis i kvægsektoren meget lange udsigter for forbruger-
grupperne . I 2010 orienterede de nationale kødbrancher 
lovgiverne i Washington om, at de tvivlede på, forskernes 
sammenkædning af brugen af antibiotika på farmene og 
resistente superbugs, og de forsvarede brugen af antibioti-
ka med, at det ”forbedrer effektiviteten af   produktionen af   
oksekød .”
 
Men forbrugernes krav er drivkraften bag, at flere virk-
somheder stiller spørgsmål til brugen af antibiotika . I marts 
annoncerede McDonalds planer om at stoppe salget kylling 
opdrættet med antibiotika . En af deres leverandører, Tyson 
Foods, gjorde det samme måneden efter . Foster Farms og 
Perdue skærer også ned . Wal-Mart beder deres leverandø-
rer om at gøre det samme .
 

”Jeg tror,   vi ser et marked i forandring, 
og denne lov vil fortsætte med at skubbe 
det i den retning” siger Jason Pfeifle, 
folkesundhedstalsmand for California 
Public Interest Research Group, en for-
brugergruppe, der støtter den nye lov .

 

Små kvægranchers i landdistrikterne 
kan få det sværere med få medicin, 
der er godkendt af en dyrlæge, sagde 
Justin Oldfield, vicepræsident for 
statslige relationer hos California Cattle-
men Association . Men han afviste idéen 

om, at regningen ville tvinge producenterne til at ændre 
deres praksis meget og antydede, at fortalerne for loven 
har overdrevet om, hvor ofte antibiotika bliver brugt . ”Vi 
giver ikke rutinemæssigt antibiotika til dyrene hele tiden for 
at forebygge sygdomme” sagde han . ”Vi interesserer os for 
antibiotikaresistens, ligesom alle andre gør .”

Bloomberg / jnl

Farm i Kasakhstan vil uddele 150.000 
høner gratis
En af de største ægproducenter i Kasakhstan, Karl Marx 
fjerkræfarm, har planer om at give omkring 150 .000 
æglæggende høner væk gratis på grund af økonomiske 
problemer .
"Vi er nødt til at reducere bestanden af høner med 30 % 
på grind af økonomiske problemer" sagde Valeria Seme-
nova, direktør for fjerkræfarmen .
"Vi vil distribuere høner til medarbejdere, velgørende 
organisationer og til mennesker, der blev ramt af over-
svømmelser i foråret . Vi planlægger at give 150 .000 

høner væk gratis i løbet af de næste 70 dage" bekræf-
tede Semenova . Reduktionen af høner er en nødvendig 
foranstaltning, for i flere måneder har Karl Marx fjerkræ-
farmen kørt med tab, så en reduktion af bestanden var 
den sidste mulighed .
På den første dag af initiativet gav farmen omkring 
3 .000 æglæggende høner til medarbejderne .
Gården i Karaganda Oblast har en kapacitet på 130 mio . 
æg om året . Den samlede bestand af høner på farmen 
er i øjeblikket på omkring 450 .000 høner .

World Poultry / jnl 
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Slagtekyllinger har brug for mindre foder, 
når der er smørsyre i foderet.
Ved at bruge en smørsyreprodukt i foderet til slagtekyl-
linger kan man reducere mængden af foder med 2 % 
uden at gå på kompromis med tilvæksten . Dette blev 
vist ved en ny undersøgelse fra Shandong Agricultural 
University i Kina 
Forskningen så på produktet ProPhorce™ SR (en smør-
syre), og dets virkning på sunde slagtekyllinger under 
normale produktionsforhold . Resultaterne viste, at med 
smørsyre var der en signifikant forskel med hensyn til 
foderforbruget samtidig med, at tilvæksten var uændret . 
Disse konklusioner er i overensstemmelse med de resul-
tater, der er opnået med det samme produkt i Europa .
Professor Yang, der ledede forskningen, forklarer: 
"Forskningen viste, at man bruger 2 % mindre foder, 
når man bruger smørsyreproduktet, uden at tilvæksten 
påvirkes Vi har også bemærket en stigning i villi længde 
på op til 35 % . Kyllingernes evne til at optage foder blev 
styrket ved den stærke udvikling af tarmvæggen, så kyl-
lingerne udnytter foderet mere effektivt . Dette resulterer 
i et lavere foderforbrug . "
Resultaterne af denne undersøgelse vil blive yderligere 
forklaret på det kommende europæiske symposium om 
Poultry Nutrition (ESPN) i Prag . Under kongressen vil 
Perstorp Feed & Food (producent af smørsyreproduktet) 
arrangere et minisymposium, som vil fokusere på disse 
nye kinesiske undersøgelser, tidligere videnskabelige 
undersøgelser og praktiske forsøg .

World Poultry / jnl 

Fugleinfluenza har enorm indvirkning på 
den amerikanske eksport af fjerkræ.
Selvom der ikke har været nye udbrud højpatogen fug-
leinfluenza (HPAI) i USA i mere end tre måneder, er ind-
virkningen på den amerikanske fjerkrækød- og ægbran-
che overvældende .
Alene virkningen af tabt eksport – et resultat af en ræk-
ke af HPAI-relaterede handelsrestriktioner, som er ble-
vet pålagt den amerikanske eksport af fjerkrækød- og 
ægprodukter - nåede næsten 390 mio . $ (ca . 2,60 mia . 
kr .) i løbet af første halvår af 2015 .

I præcise tal faldt den amerikanske eksport af fjer-
krækød og æg i første halvår faldt med 14 % eller med 
386,3 mio . $ (ca . 2,57 mia . kr .) til 2,405 mia . $ (ca . 
16,0 mia . kr .) ifølge data fra Foreign Agricultural Ser-
vice . Dette kraftige fald i eksportværdien, som er et af 
de største nogensinde for et første halvår, er et slående 
eksempel på den økonomiske effekt, som dette års 
udbrud af HPAI i flere stater har haft på branchen .
Den gode nyhed er, at nogle lande siden midten af 
august er begyndt at løfte deres importrestriktioner på 
fjerkræprodukter med oprindelse i visse stater, efter at 
der er gået mere end 90 dage siden de ramte farme blev 
rengjort og desinficeret, hvilket er i henhold til anbefalin-
gerne fra Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) .
Hongkong meddelte f .eks . i midten af august, at det 
har løftet restriktioner på 10 tidligere forbudte counties i 
staterne Arkansas, Washington, Oregon og Californien . 
Nogle amerikanske handelspartnere har været langsom-
me til at fjerne begrænsningerne, herunder Mexico, der 
er branchens største eksportmarked . Japan og Singapo-
re har også for nylig fjernet restriktionerne .
Mens HPAI-virusset er på noget af en pause i de var-
mere måneder om sommeren, er den amerikanske fjer-
kræbranche ved at forberede sig på . At det kan komme 
tilbage i løbet af efteråret, når trækfuglene flyver sydpå 
for vinteren, fordi trækfugle menes at være den primære 
vektor for virusset . Statslige og føderale embedsmænd 
er bange for, at vilde fugle vil bære virusset i trækruterne 
langs Atlanterhavet, der skærer gennem hjertet af de 
vigtigste fjerkræproducerende områder i de midtatlanti-
ske og sydøstlige stater . Eksportører håber i mellemtiden 
på det bedste efter en nedslående første halvdel af året . 
Eksporten af fjerkrækød fra januar til juni styrtdykkede 
med 9 % til 1,84 mio . tons, mens værdien faldt med 15 
% til 2,241 mia . $ (ca . 14,9 mia . kr .) . Virkningerne ram-
mer ikke bare eksporten, for et større udbud på hjem-
memarkedet betyder lavere priser, og det øger tabene .
Eksporten af fjerkrækød i juni måned faldt 14 % til 
305,504 tons, mens værdien faldt med 25 % til 348,8 
mio . $ (ca . 2,32 mia . kr .) i forhold til samme måned året 
før .
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