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Producenterne af julekalkuner ønsker 
større overskud.
De britiske producenter af julekalkuner forventer øgede 
marginer denne vinter, da priserne til kunderne og pro-
duktionsomkostninger går i hver sin retning.
I en tale ved Anglian Turkey Association’s (ATA) årli-
ge marketingsmøde i Essex, forklarede Tom Lander, 
fjerkrærådgiver i national Farmers Union (NFU), at tal 
fra branchen viste, at de samlede omkostninger ved at 
producere en 5,5 kg kalkun var faldet med 4 % i denne 
sæson.
Det var primært et resultat af markant lavere foderpriser, 
som er faldet med 12,2 % til 7,20 £ (ca. 73 kr.) pr fugl, 
fordi priserne på hvede og soja er faldet som reaktion på 
store lagre.
 "Naturligvis vil de individuelle omkostningsberegninger 
være meget forskellige afhængigt af, hvis og hvornår 
man laver kontrakt på foderet" sagde Lander på mødet i 
Prested Hall, Feering.
For eksempel vil de producenter, der havde lavet kon-
trakt tidligt i 2014 og igen begyndelsen af 2015, have 
haft et meget større fald i priserne end dem, der hav-
de lavet kontrakt sent i 2014 og senere i 2015. "Men 
generelt bør det sætte os i en god position til dette års 
produktion."
Andre produktionsomkostninger (varme, strøelse, spå-
ner og arbejdskraft) er også faldet med 5,8 % til 3,40 
£ (ca. 34,50 kr.) pr fugl, hvilket primært skyldes lavere 
gaspriser.
Og mens omkostninger til arbejdskraft på slagterierne, 
distribution, renovation og indirekte omkostninger alle er 
steget i 2015, er nettoeffekten stadig et fald på 4 % i de 
samlede omkostninger.
Kyllingekvaliteten har også været "god til fremragende" i 
år, sagde Lander.
På trods af dette sagde nogle producenter på mødet, at 
de ville enten holde priserne stabilt eller sætte dem lidt 
op.
Howard Blackwell, der opdrætter 5.500 kalkuner og 
1.800 gæs på hans Herons Farm i Essex, sagde, at han 
mente markedet kunne tage en lille stigning.
"Vi har holdt vores priser i ro i et par år, hvilket har gjort 

det muligt for vores slagtere at øge deres margener" 
sagde han.
"Foder er billigere, og det samme er brændstof, men 
jeg har ikke givet mere i løn de seneste tre-fire år, og 
jeg tror, jeg er nødt til at betale nogle af mine ansatte 
lidt ekstra i år. Mit lønomkostningerne er næsten lige 
så meget som foder, og bortskaffelse af affald er også 
steget ganske lidt, så jeg glæder mig til at forhøje mine 
priser med 3-5 %."
Tom Copas Jr. fra Berkshire sagde, at prisen på hans 
kalkuner ’sandsynligvis ville gå op en lille smule’.
Han forventede, at foderomkostninger ville stige næste 
år, så det var bedre at ’hæve prisen en lille smule’ nu, i 
stedet for at skulle tage et stort prishop næste år.
Jim Strathern, bestyrelsesformand i ATA, var enig i, at 
’økonomien er ikke alt for dårlig’, hvilket tyder på, at en 
lille stigning kunne være berettiget.
Paul Kelly sagde, at Kelly Turkeys ville holde samme 
priser som sidste år, men han ville bestemt ikke være 
nedsætte priserne.
"Min overbevisning er, at prisen på korn er kunstigt lav 
i øjeblikket, og det samme er brændstofudgifterne. De 
kan ikke blive ved med at lave for evigt, så næste år vil 
de uden tvivl være dyrere. Hvis man sætter sine priser 
ned i år, vil man være nødt til at hæve priserne væsent-
ligt næste år."
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Til IEC’s Global Leadership Conference 
i Berlin i dagene 21. til 24. september 
var der ca. 470 delegerede fra 39 lande.

Caspar von der Krone bød på 
arrangørernes vegne velkommen til 
Berlin.  
Han fortalte om udviklingen af KAT fra 
2004 til i dag, hvor der ikke er buræg i 
butikkerne i Tyskland mere.
Han sluttede med at sige, at kravene 

til producenterne vil stige i årene fremover, hvor de skal 
stoppe med at næbtrimme og finde på noget at bruge 
hanekyllingerne til.

Cesar de Anda bød på IEC’s vegne 
velkommen til Berlin, og han så frem 
til diskussionerne om fugleinfluenza og 
fremlagde rammerne for programmet 
for unge producenter.
CSR vil også blive diskuteret, og der 
er en del initiativer i specielt Afrika, og 

der vil blive informeret om projektet i Swaziland. 
Han slutte af med at sige, at æg vil være vitaminer for 
fremtiden, og at æg vil være fremtiden vacciner

Maria Flachsbarth, Statssekretær 
for den tyske landbrugsminister, over-
bragte en velkomst fra den tyske land-
brugsminister, Christian Schmidt.
Hun snakkede om tendenserne i 
Tyskland, hvor dyrevelfærd, vegetarer, 
regional oprindelse og bæredygtighed 

er i fokus. I Tyskland havde de 44,2 mio. æglæggere i 
2014, heraf var 63,7 % skrab, 15,6 % frilands, 9,9 % 
øko og 10,8 % bur. Tyskland importerer stadig mange 
æg, og importen kommer fra især Holland, men Polen er 
den næststørste leverandør (buræg).
Maria Flachsbarth slog fast, at forbrugerne skal have æg 
uden fremmede substanser, antibiotika mm., og at bru-
gen af antibiotika skal begrænses i både produktionsdyr 
og mennesker.

Maria Flachsbarth fortalte om aftalen om stop for 
næbtrimning i Tyskland fra august 2016, og hun sluttede 
med at sige, at kønsbestemmelse i æg, forhåbentlig til 
en økonomisk overkommelig pris, vil føre til et stop for 
aflivning af hanekyllinger

Carlos Saviani, vicepræsident for 
Food Sustainability, World Wildlife 
Fund, USA, fortalte, at vi i de næste 
40 år skal vi producer lige så mange 
fødevarer, som vi har produceret de 
sidste 8.000 år.
Fødevareproduktionen bruger 70 

% af det ferske vand, 40 % af landmassen, 30 % af 
energien og producerer 20 % af drivhusgasserne, men 
fjerkrækød og æg hører dog til i den gode ende, og æg 
er sammen med minimælk de animalske produkter med 
det laveste udslip af drivhusgasser.

Figur 1: Udslip af drivhusgasser opgjort pr kg produkt og pr 

1.000 kalorier



17

RAPPORT FRA IEC-MØDET I BERLIN 
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ NOVEMBER 2015

Fødevarer har også betydning for den nationale sikker-
hed.
3,1 mio. børn dør hvert år af underernæring, og 1/3 af 
de producerede kalorier går til undervejs, så vi skal for-
bedre produktiviteten og reducere spildet.
Forbrugerkrav (alternative æg) kommer før bæredyg-
tighed, men der bør ske en udvikling af de alternative 
systemer, så produktiviteten og bæredygtigheden kom-
mer op på niveauet for burproduktion.

Steve Manton og Chad Gregory fortalte om Interna-
tional Egg Foundation’s projekter, bl.a. Canaan i Swazi-
land, hvor de modtager et nyt barn hver 12. dag.
Børnene får mad og bliver der, til de er 18 år.
Målet er at have 5.000 æglæggende høner, og de har 
bygget den første stald til burægsproduktion.

Jeff Miller fra Dunkin’ Brand fortal-
te, at de har 11.300 Dunkin’ Donuts 
butikker i over 60 lande, og de kan 
måske komme op på 30.000.
60 % af deres salg er drikkevarer, 
men morgenmadssandwich er også 
vigtige for dem.

De er nu nr. 2 efter McDonalds. 
De tilbyder ca. 6 nye menuer hvert år som Limited time 
offer, og mange kommer ind for at se tilbuddene, men 
køber noget standard, som de plejer.
Det tager fra 9-24 måneder fra ide til et nyt produkt 
sælges i deres butikker.

Fugleinfluenza reducerede væksten, fordi priserne på 
æg steg.
I 12 nye lande mangler de en pålidelig kilde til forkogte 
æg.

Ivan Noes Jørgensen, Dava Foods 
fortalte, at de fokuserer på forbruger-
trends og på de 20 % af forbrugerne, 
der vil betale mere for produkterne 
indenfor områder som protein, økologi 
og bæredygtighed, convenience samt 
ernæring og sundhed. 

Lactose intolerance stiger, og det bør give muligheder 
for æg. Ivan Noes Jørgensen fortalte om deres nye pro-
teindrikke, der er baseret på æggehvider og har 6 måne-
ders holdbarhed. De kan drikkes næsten som mælk 
og ville blive lanceret på ANUGA i oktober i forskellige 
smagsvarianter.
I Europa skal vi have D-vitamin gennem maden i mindst 
6 måneder om året. I berigede æg med D-vitamin, kan 
man i 2 æg få det D-vitamin, man har brug for, og de vil 
lancere sådanne æg indenfor kort tid.
Ivan Noes Jørgensen spurgte, hvorfor vi ikke leverer 
gode ægprodukter til forbrugerne, og fortalte, at de hav-
de forsøgt med Shaker produkterne.
En del forbrugere ønsker økologi, og er villige til at beta-
le for det. De ønsker også at vi opdrætter hanekyllinger, 
og meromkostningerne lægges på ægprisen i butikker-
ne. I Danmark har de lancerer Gårdbo æg, der er mær-
ket med ’Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse’.
Eggyplay, de farvestrålende æggebakker i plastik, er nu 
i 12-14 lande over hele verden, men det går langsomt 
med gensalget.
Ivan Noes Jørgensen forklarede, at vi i Danmark åbner 
dørene til farmene for alle interesserede. 
Jan sagde også, at de fortsat sælger buræg, som havde 
en markedsandel på over 43 % i butikkerne i juni 2015. 
Prisforskellen er fra knapt 1,5 kr. for et buræg til op til5 
kr. for et økologiaske æg, så der er stor variation.
Ivan Noes Jørgensen opfordrede til, ar man burde gå 
sammen om forskning og forsøg samt kommunikation 
for at udvikle værdikæden. ›››
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Arjan Stegeman fra universitetet i 
Utrecht fortalte, at der nu er identifice-
ret 17 H-typer og 9 N-typer af fuglein-
fluenza, eller i alt 153 typer.
Kun H5 og H7 kan være højpatogene.
Virusset muterer let.
Han sagde, at når det drejer sig om 

lavpatogen fugleinfluenza (LPAI), så har slagtekyllinger 
mindre risiko, nok på grund af bedre biosikkerhed. Når 
det drejer sig om højpatogen fugleinfluenza (HPAI), så 
er der høj dødelighed i hønsefugle, og virusset kan være 
luftbåren.
Mange ænder kan være inficeret med H5 uden at blive 
syge.
LPAI bliver introduceret fra vilde fugle.
Arjan Stegeman opfordrede til, at man ikke at har fjer-
kræ udenfor, når der er vådområder tæt ved.
Han sluttede med at sige, at vaccination ikke er 
løsningen.

Chad Gregory fortalte om det vold-
somme udbrud af HPAI I USA, der 
er beskrevet som det værste udbrud 
af en smitsom husdyrsygdom i USA’s 
historie.
35 mio. æglæggere og 5 mio. hønni-
ker blev ramt, hvilket svarer til 12 % af 

bestanden, men 30 % af produktionen til ægproduktfa-
brikkerne. De amerikanske erfaringer viser, at aflivnin-
gen af de smittede flokke skal ske meget hurtigere, ger-
ne inden for 24 timer, men da man ikke har kapaciteten 
til det, overvejer man i tilfælde af et nyt udbrud at slukke 
for ventilationen, så dyrene dør af overophedning.
De lokale myndigheder havde forskellige krav til, hvordan 
man skulle komme af med de døde fugle, så i tilfælde af 
et nyt udbrud skal der nok tages flere forskellige meto-
der i brug.
Rengøring og desinfektionen skal ske meget hurtigere.
Vaccination er en svær politisk beslutning, men det har 
enorme konsekvenser for international handel, så det vil 
være en beslutning, der skal tages af landbrugsministe-
ren eller præsidenten.

Staten kompenserer for dyrene, men ikke for manglende 
produktion og tomgang.
Biosikkerheden troede vi var god, men det må vi erken-
de, at det kan gøres bedre.
Sygdommen blev nok spredt fra et enkelt udbrud af i før-
ste omgang køretøjer, men senere nok også spredning 
via luften.
Udgifterne for regeringen har været over 1 mia. $ (ca. 7 
mia. kr.).
De er begyndt at sætte dyr ind igen, og de håber at 
være i fuld produktion igen om et års tid.
Det er almindeligt, at farmene har flere forskellige aldre 
på farmene.

Jim Dean, præsident og adm. direktør 
for Center Fresh Group, der mistede 
4,5 mio. høner og hønniker, fortalte 
om deres erfaringer fra udbruddet af 
fugleinfluenza
Center Fresh er involveret i flere 
ægproduktioner med omkring 30 mio. 

høner. De havde fået auditeret biosikkerheden på deres 
farme i marts uden en eneste bemærkning. 
To farme med henholdsvis 3,8 og 1,6 mio. fugle blev 
ramt samme dag. De aflivede 200.000 fugle om dagen, 
men de kunne slet ikke følge med.
5 uf af 7 hønnikefarme med høj biosikkerhed fald, og de 
mente, at det kun kan være via transmission med luften.
Center Fresh mistede i alt 8 mio. æglæggere og 1 mio. 
hønniker til fugleinfluenza, og en farm, der ikke blev ramt 
af fugleinfluenza, blev så ramt af en tornado.
De troede, de havde de mest robuste biosikkerhedspro-
grammer, men det havde de ikke. Nogle af deres under-
leverandører, der havde skrevet under på, at de holdt 3 
dage fri mellem opgaver, holdt det ikke, men gik fra farm 
til farm. En af myndighedernes inspektører havde 12 
høner hjemme, men han overtrådte ingen regler.
Hvad der før blev anset for god biosikkerhed, bliver det 
ikke længere.
Der var tidspunkter, hvor de løb tør fra CO2, så de måtte 
stoppe aflivningen.
De har nu ansat biosikkerhedsbetjente på farmene.



19

RAPPORT FRA IEC-MØDET I BERLIN 
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ NOVEMBER 2015

Professor Hongwei Xin fra Iowa Sta-
te University fortalt, at det er vigtigt 
at stoppe spredningen af virus, og det 
kan gøres ved at lukke for ventilatio-
nen. Dyrene vil så dø af overophedning 
og ikke af CO2 forgiftning.
Ved lavere belægning og i alternative 

systemer vil temperaturen og den relative luftfugtighed  
være lavere, så dyrene vil være længere tid om at dø.

Brian Evans fra OIE fortalte om OIE’s 
rolle I relation til fugleinfluenza.
OIE registrerer og rapporterer udbrud 
af smitsomme dyresygdomme, og de 
har over 300 referencelaboratorier 
spredt over hele verden.
OIE samarbejder med WHO om mel-

dinger vedr. sygdomme, der kan være zoonotiske, men 
OIE kan ikke tvinge medlemslandene til at holde de 
aftalte regler.
Brian Evans sagde, at en svaghed i et land kan have 
betydning i andre lande, og at lovgivning alene ikke gør 
det. 
Det tager lang tid at opbygge tilliden mellem offentlige 
myndigheder og private selskaber, og den tillid kan hur-
tigt mistes, hvis der ikke rapporteres korrekt.
Brian Evans fortsatte med at sige, at i nogle lande bliver 
standarder ikke gennemført og respekteret.
Verden kræver, at vi tager hånd om biosikkerheden, men 
en plan er ikke bedre end det svageste led.
Biosikkerhed skal hindre sygdommen i at komme ind i 
besætningen, men naturen vil finde veje uden om enhver 
biosikkerhed.

Alejandro Thiermann fra OIE fortalte 
om, hvordan smitsomme sygsomme 
kan påvirke international handel.. 
OIE har regler for lande, zoner og 
kompartments, og det har betydning 
for international handel.
Man skelner mellem fjerkræ, stuefug-

le, og zoologiske haver mm.

Den lokale veterinærdirektør er ansvarlig for den natio-
nale infrastruktur.
Biosikkerheden skal være klar og forståelig for alle par-
ter, og evt. uklarheder bør afklares i fredstid,
Det tager lang tid at opbygge tillid.

Kevin Lovell fra Sydafrika om deres 
erfaringer med kompartmentering.
Tillid er afgørende for kompartmente-
ring, der påvirker handel, avlsmateriale 
og lokal produktion 
Kompartmentering hjælper med at få 
kendskab til sygdomssituationen, og i 

kompartments kan man kontrollere biosikkerheden.
Sydafrika har en aftale om en kompartments med Avi-
agen i Storbritannien, og det har virket godt og kun givet 
få dages afbrydelser i importen af avlsdyr.

Klaus-Peter Behr fra tyske AniCon 
Labor sagdem at i EU var vi meget 
hurtigere til at erkende problemet, end 
de var i USA.
Klaus-Peter Behr forklarede om de 
forskellige laboratoriemetoder. 
Serologi ser tilbage, for fuglen skal 

bruge 8-10 dage til at lave antistoffer. 
PCR tager 3 timer og giver det øjeblikkelige status.
Virologi tager uger, men her kan man detektere levende 
virus.
I dag kan man sende blodprøver på tværs af grænser i 
EU uden problemer. 
Mennesker er det største problem med spredning, efter-
fulgt af værktøj, køretøjer mm.
Man bør desinficere døde/smittede dyr, inden de læsses 
på biler i lukkede containere til destruktion.
De ansatte skal forstå, hvad de har med at gøre.
Desinfektionsmidlerne kræver tid for at virke ordentligt, 
så bilerne bør vente en time, inden de kører.
Klaus-Peter Behr sluttede med at sige, at i mange lande 
slås fjerkræ ned, hvis de får LPAI af typerne H5 og H7, 
så man minimerer risikoen for at det udvikler sig til HPAI.
 ›››
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Rudolf Preisinger fra Lohmann hav-
de et indlæg, hvor han gentagne gan-
ge slog fast, at et nok så striks pro-
gram for biosikkerhed ikke er stærkere 
end det svageste led, hvis reglerne i 
det hele taget overholdes.
Rudolf Preisinger afsluttede med at 

stille følgende spørgsmål:
Tager man rygepauser udenfor uden at skifte tøj?
Har inden- og udendørs fodtøj og værktøj forskellig far-
ve?
Hvor gamle er dine støvler?

Richard Geiselhart fra Spreenha-
gener Vermehrungsbetriebe fortalt4e, 
at discountbutikkerne sælger 85 % af 
æggene i Tyskland.
Hans selskab har 2 bedrifter med flere 
aldre og 23 med kun en alder, og i alt 
har de 2.050.000 skrabe- og 40.000 

frilandshøner.
I et af deres normalhuse har de 42.000 i et hus, opdelt 
i afdelinger med 7.000 høner i hver. Stalden er 24 x 110 
m, og det hele er KAT certificeret. Der er naturligt lys i 
staldene, der har vinduer.
Alle hønerne for beskæftigelsesmateriale fra de er 32 
uger gamle.
Der er kort afstand – 1 km – til opdrætsstalden, så det 
minimerer stress ved flytning.

Andrew Joret fra Noble Foods i 
Storbritannien sagde, at biosikkerhed 
handler om alle bakterier og vira, ikke 
kun om fugleinfluenza.
Biosikkerheden skal tænkes ind i 
designet af farmen og afstanden til 
andre farme med fjerkræ.

I Storbritannien mener man, at det er en stor risiko, hvis 
farmen ikke er indhegnet.
Den største risiko for spredning er nok mennesker, og 
risikoen er større ved gæster og håndværkere mm..
Med hensyn til foder bør det overvejes, om det kan 

aflæsses uden for hegnet, og om det bør være varme- 
eller syrebehandles.
I en perfekt verden skulle alle farme være alt-ind-alt-ud.
Udbruddene af fugleinfluenza i Europa sidste år var ikke 
sammenhængende, fpr der var stor DNA variation mel-
lem dem.
Andrew slutted med at spørge, om der er en optimal 
størrelse på en farm?

Hafez Muhamed Hafez fra Free 
University Berlin sagde, at der er 
mulighed for både vertikal og horison-
tal smitte, og at personer ofte er den 
største årsag til spredning
En alder pr ejendom er at foretrække.
Vaccination skaber ofte en falsk sik-
kerhed.

Jim Dwyer fra Michaels Food i USA 
fortalte, at de også har ost og kartof-
ler, men ægprodukter er det vigtigste, 
og de arbejder meget med ægs gode 
egenskaber.
De har sat fokus på morgenmad, og 
det driver væksten. 93 % af restauran-

terne i USA serverer morgenmad, og der serveres æg 
til, og nu kan man få serveret morgenmad hele dagen, 
all day breakfast.
I USA er 1/3 af ægforbruget i form af ægprodukter, og 
75 % af ægprodukter spises ude mens  98 % af ska-
læggene spises hjemme.
14 % af amerikanerne spiser morgenmad ude, og der er 
æg i de 53 % af menuerne.
75 % af amerikanerne spiser morgenmad hjemme, og 
der er kun æg i 6 %.
Ægprodukter til restauranter sparer arbejdskraft og 
affald, og de får et ens produkt fra gang til gang og høj 
fødevaresikkerhed.
Michaels Food arbejder nu på at udvikle ægprodukter til 
hjemmet.
Jim Dwyer sluttede med at sige, at han ikke ser en ten-
dens mod berigede bure, men mod alternative æg.
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Rick Brown fra det amerikanske 
markedsovervågningsfirmaet Urner 
Barry fortalte, at der indtil udbrud-
dene af fugleinfluenza i USA havde 
været en stigende eksport af æg og 
ægprodukter fra USA, især til Canada 
og Mexico, der tilsammen fik 55 % af 

eksporten, og at eksporten udgjorde 5 % af den samle-
de amerikanske ægproduktion.
Egg white delight sandwichen fra McDonald’s fik efter-
spørgslen efter æggehvider til at stige voldsomt i USA, 
men ikke i Europa, hvor sandwichen ikke slog an.
Rick Brown fortalte også om, hvordan tidligere udbrud af 
HPAI i USA havde påvirket marke-
det og priserne på æg. 
Udbruddet af HPAI i 1983 betød, at 
priserne steg, og producenter, der 
ikke var ramt, øgede produktion. 
Efter et par år var prisen tilbage på 
niveau, og derefter fulgte 3 år med 
lave priser grundet overproduktion.
HPAI i 2015 ramte især in-line pro-
duktionen af ægprodukter, hvilket 
betød, at flere konsumæg gik til 
produktægindustrien med stigende 
priser på skalæg til følge, og det 
gav lavere efterspørgsel.
Højere priser på ægprodukter har 
også mindsket efterspørgslen, og 
store forbrugere har fundet alterna-
tiver, når prisen er så høj.
Kontrakter på ægprodukter blev 
brudt med force majeure, men 
oftest blev lavere leveringer aftalt 
mellem ægproduktfabrikken og 
deres kunder.
Nogle vil måske vente med at 
omformulere tilbage til æg til næste 
sommer for at afvente resultatet 
af fugletrækkene både i efteråret 
2015 og i foråret 2016.
Lagrene på ægprodukter er histo-

risk lave, og der er ingen æg på tilbud i detail i USA.
Nogle forventer en stigning i bestanden af æglæggende 
høner fra 270 mio. i eftersommeren 2015 til 290 mio. 
ved udgangen af året, for fældning både en og to gange 
vil forekomme for at få bestanden op hurtigt. 
Nogle tager også udsætterhøner og flytter dem til nogle 
af de tomme stalde for at få produktionen op. 
Andre tager hønniker bestemt til en farm og kører dem 
til en tom stald, og fælder hønerne på den første farm.
Andre stalde vil stå tomme i op til halvandet år fra nu.
De hollandske fabrikker vil nok kunne fortsætte med 
eksport til USA, hvis prisen er rigtig, og de får fornyet 
deres tilladelser. ›››

Den afgående formand Cesar de Anda overrækker formands kæden den Ben 

Delleart, der er ny formand for IEC.
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International Egg Nutrition Consortium Symposium.
Nina Geiker fortalte om, hvorfor protein er vigtige for 
den humane ernæring.
Essentielle aminosyrer kan vi ikke selv syntetisere, så 
dem skal vi have gennem maden.
Æg har den højeste biologiske værdi for mennesker.
Nina Geiker slutte af med at fortælle om de første resultater fra projektet, hvor de har givet 
to gruppe af gravide kvinder forskellige diæter med henholdsvis et normalt og højt indhold af 

protein. Det viser sig, at de kvinder, der får diæten med højt protein, tager mindre på under graviditeten.

Bruce Griffin fra University of Surrey fortalte, at i mange af de forsøg, der har været lavet 
gennem de sidste 50 år, er det ikke muligt at skille mættet fedt og kolesterol ad, og så har 
æg ofte fået skylden for at være skyld i hjertekarsygdomme, så metaanalyser har deres 
begrænsninger.
I dag er der i Storbritannien ingen grænser for, hvor mange æg, du kan spise om ugen
Type 2 diabetes er karakteriseret ved større produktion af kolesterol i leveren, ikke ved større 
optag fra føden.

Mario Diaz fra University of Oviedo fortalte, at 30 % af forbruget af æg er i ægprodukter.
Han fortalte også om deres arbejde med at opdele blommen i forskellige fraktioner, og de 
har udviklet produkter med lavere indhold af kolesterol.
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Marketing Workshop.
Cesar de Anda fortalte om mødet i Consumer Goods Forum Update, som han havde delta-
get i. Han mente, at IEC burde arbejde på at få Æggets år – i samarbejde med FAO - i løbet 
af de næste 5-10 år, og det burde ske i samarbejde med detailhandelen, der er branchens 
kunder. 
Cesar de Anda påpegede også, at hårdkogte æg kan distribueres også i landområder i 3. 
verdens lande

Mitch Kanter kom med et kort indlæg om, hvordan man kan bruge forskningsresultater i 
markedsføringen af æg. Undersøgelser i USA har vist, at forbrugerne ofte afviser mange 
studier, hvis de er støttet af branchen. I USA sætter ægbranchen fokus på protein, hjertekar 
og næringstæthed i deres markedsføring af æg. Mitch Kanter fortalte også om ny forskning, 
der viser, at når der er æg i en salat, så absorberes vitamin A nemmere, og undersøgelsen er 
bragt i mange medier.
Mitch Kanter opfordrede til slut til, at man skal være åben og også bringe de resultater, som 

måske ikke helt passer til vores forventninger.

I Storbritannien stiger både produktionen og salget, og stigningen i salget forklares med større befolkning - 
især på grund af indvandring fra lande der traditionelt spiser mange æg - lavere foderpriser og god omtale i 
medierne

Salget var stigende i Canada for 9 år i træk, og de ville starte en kampagne om at introducere æg til babyer 
tidligt, for så ser allergi for æg ud til at være mindre.

Willi Kallhammer fortalte, at i Østrig sælger de nu hårdkogte æg hele året. Ca. 500 mio. 
kogte æg forbruges i Centraleuropa om året som et convinience måltid. Holdbarheden er til 
6-8 uger.

I USA har der ikke været en tillidskrise på grund af fugleinfluenza, der betød lavere forsynin-
ger og højere priser, men det havde givet lidt lavere efterspørgsel. McDonalds har meddelt, 

at de vil stoppe brugen af buræg i løbet af 10 år.

Cesar de Anda var bekymret for, at manglen på ægprodukter har betydet, at man er begyndt at substituere 
med andre produkter, for efterspørgslen er faldet dramatisk.

Joanne Ivy sagde, at bagerne ikke vil udskifte æg, og at branchen advo-
kere for større import.

Kevin Birkum supplerede med, at der er æg på markedet, men prisen er 
høj lige nu.
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Economics Workshop.
Professor Hans-Wilhelm Windhorst viste indikatorer for igangværende transformation i 
den europæiske ægbranche.  
Han påpegede ved hjælp af data fra årene 2000 til 2013, hvor skiftet i ægproduktionen har 
bevæget sig væk fra Nordamerika mod Asien. 
Han fortalte detaljeret den dynamikken indenfor de europæiske regioner i Vest- og 
Østeuropa, og om hvordan produktionen var flyttet længere mod øst. Han sammenlignede 
de største europæiske ægproducerende lande i 2000 med dem i 2013, og som eksempel 

pegede han på, at mens Ukraine i 2000 var den 8. største ægproducent i Europa, så var Ukraine i 2013 den 
næststørste producent af æg i Europa.
Hans-Wilhelm Windhorst forklarede, at flertallet af høner i EU er i berigede bure. Han gav derefter eksem-
plet fra Tyskland og Holland, og hvor detailhandelens krav om alternative æg, har reduceret burproduktionen 
betragtelig. Også med hensyn til brugen af næbtrimning så detailhandelens krav om et stop ud til at blive en 
realitet, inden der kom lovgivning på området.
Hans-Wilhelm Windhorst pegede på, at branchen har følgende udfordringerne:
Forbud mod næbtrimning.
Reduktion i brugen af antibiotika, for selv om ’kun’ 2.5 % af de humane tilfælde skyldes husdyr (resten er uhy-
giejniske forhold på hospitalerne), så er der stor fokus på det.
Aflivning af daggamle hanekyllinger, hvor en kønssortering bør ske inden dag 11, for ellers ender man med en 
’abort’-diskussion. En ny teknologi på dette område vil være kostbar, så det vil også betyde, at de små rugerier 
vil forsvinde, fordi de ikke vil have råd til at investere i et nyt system. Hastigheden i sorteringen er også et stort 
problem i dag.
HPAI, hvor han pegede på de 4 nye udbrud af HPAI udbrud i Sydkorea, som er forårsaget af 4 helt forskellige 
stammer, og på flere udbrud i 8 lande i Afrika.
Hans-Wilhelm Windhorst bemærkede til slut, at der var mange udfordringer, som branchen skal forholde sig til.

Workshoppen sluttede med, at man blev enige om at indsamle oplysninger om, hvordan producenterne i de 
enkelte lande bliver kompenseret i tilfælde af udbrud, og om hvordan denne kompensation bliver beskattet.  

Afslutning.
IEC-mødet sluttede med, at Suresh Chitturi, der er adm. direktør for Srinivasa Hatcheries Ltd 
i Indien, blev udpeget til bestyrelsen, og at Ben Delleart fra Holland afløste Cesar de Anda fra 
Mexico som formand for IEC, hvilket blev fejret på behørig vis.
 jnl
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Krikand.

Udbruddet af fugleinfluenza i Lancashire 
i Storbritannien skyldes sandsynligvis 
vilde fugle.
Fugleinfluenza-virus var sandsynligvis til stede på en 
æglæggerfarm nær Preston i Lancashire i over en 
måned, før de første symptomer blev bemærket, og Ani-
mal and Plant Health Agency (APHA) blev alarmeret i 
begyndelsen af juli.
Ifølge den epidemiologiske undersøgelse, der netop er 
offentliggjort, var vilde fugle, som var til stede på går-
dens vandhuller, den sandsynlige kilde til lavpatogen 
fugleinfluenza (LPAI), som derefter muterede i en af 
fjerkræstaldene til høj patogen fugleinfluenza (HPAI).
Udbruddet medførte, at 36.000 høner døde og yderli-
gere 134.000 blev slået ned. Dyrene tilhørte Staveley’s 
Eggs i Goosnargh nær Preston. Udbruddet førte til et 
midlertidigt forbud mod eksport af britiske fjerkræpro-
dukter til en række lande, herunder Australien, Japan, 
Kenya, Singapore og Sydafrika.
Rapporten sagde, at det var sandsynligt, at LPAI infice-
rede ejendommen mellem slutningen af maj og midten 
af juni, og at virusset muterede i slutningen af juni, og 
derefter blev spredt til en række af de 10 stalde på 
bedriften. Besætningen omfattede 120.000 høner i 
berigede bure i fire stalde og seks stalde med 50.000 
frilandshøner.
Mens der er en vis usikkerhed om den præcise smittevej 
for LPAI-infektionen, tyder beviserne på, at en gruppe 
frilandshøner kan have hentet virus som følge af indi-
rekte kontakt med vilde fugle, og derefter spredt det til 
andre grupper. Mutationen til HPAI skete oprindeligt i en 
af de stalde.
Rapporten siger, at øget dødelighed på gården først blev 
bemærket den 4. og 5. juli, efter et fald i æg produktio-
nen blev bemærket i et par af staldene dagen før.
Dødeligheden steg pludseligt den 6. juli, og selskabet 
tilkaldte en privat dyrlæge, begrænsede flytningen af æg 
og køretøjer og øgede biosikkerheden.
Mere end 3.000 høner var døde den 8. juli, og sygdom-
men var spredt i to af de seks stalde med frilandshøner. 
I tre af de fire stalde med kolonibure viste hønerne klini-
ske tegn.

H7 fugleinfluenzavirus blev identificeret den 10. juli 
og den britiske veterinærdirektør, Nigel Gibbens, gav 
tilladelse til nedslagning af hønerne og indførte en mid-
lertidig kontrolzone med en radius på 10 km. Nedslagt-
ning begyndte den følgende dag, og H7N7 HPAI blev 
bekræftet den 13. juli. Overvågningsområdet blev hævet 
den 16. august.
APHA baserede sine konklusioner på, at:
• Intet fjerkræ blev bragt til farmen i infektionsperioden
•  Ingen relevante branche-relaterede nationale eller 

internationale traces blev fundet
•  Vilde vandfugle var tæt på den første stald, og de 

kunne have været smittet
•  Stærke laboratoriebeviser baseret på genetiske ana-

lyser af virusset indikerede en ny introduktion fra vilde 
fugle til tamfjerkræ

Stammen var anderledes, end den fra LPAI-udbruddet 
i en forældredyrsflok til slagtekyllinger i Hampshire i 
februar.

Farmers Weekly / jnl
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Af sektorchef Birthe Steenberg, 

Dansk Slagtefjerkræ. 

Over 150 personer fra alle dele af 
den europæiske fjerkræbranche 
(opdrættere, rugerier, slagtekyl-
lingeproducenter og slagterier) 

var samlet i Stockholm den 2. oktober 2015 til den 
europæiske brancheorganisation AVEC’s general-
forsamling. 

Velkomst fra de svenske værter.
Dagen blev indledt med en varm vel-
komst fra Ola Göransson, der er 
formand for Svensk Fågel og svensk 
slagtekyllingeproducent.  Han fast-
slog, at vi laver noget rigtig godt 
fjerkrækød i Europa – vi skal blot blive 
bedre til at fortælle forbrugerne om 

den høje kvalitet af europæisk fjerkrækød. 

Præsidentens ’state of the union’.
AVECs præsident Paul Lopez (Frank-
rig) præsenterede AVECs Annual 
Report 2015. 
Paul Lopez indledte med at slå fast, at 
AVEC skal være – og er - en bro mel-
lem nationale organisationer og EU’s 
institutioner og der er indledt en ny 

æra i EU med Jean-Claude Juncker som præsident for 
Kommissionen. Der er fokus på jobs og vækst, og der 
bliver set nøje på 
at simplificere EU lovgivningen 
at nedsætte hastigheden i antal af ny lovgivning 
bedre implementering af eksisterende lovgivning
AVEC har sendt et såkaldt policy paper for de næste 5 
år til den nye Kommission med 12 vigtige punkter for 
den europæiske fjerkræindustri (se faktaboks sidst i 
artiklen).
Dernæst fokuserede Paul Lopez især på markedsføring 
af fjerkrækød, mekanisk udbening af fjerkrækød versus 
maskinseparering, brugen af kemiske stoffer til dekonta-

minering samt kontrollen med Campylobacter. 
Europæisk fjerkrækød lever op til de højeste standarder 
i verden. Mængdemæssigt er fjerkrækød med mere end 
800.000 tons den mest importerede kødtype i EU, og 
med mere end 1,5 mio. tons eksport kommer fjerkrækød 
på 2. pladsen i mængden af eksporteret kød. 
Det importerede fjerkrækød havner hos de europæiske 
forbrugere enten som forarbejdede produkter eller via 
restauranter, cateringfirmaer osv. Da standarderne for 
indført fjerkræ ikke er identiske med de europæiske 
standarder, er AVEC en kraftig fortaler for obligatorisk 
mærkning af oprindelsen af fjerkrækød i forarbejdede 
produkter og i menuer på restauranter, så det bliver 
muligt for forbrugerne at træffe et informeret valg.
Det har indtil nu kun været muligt at opnå EU støtte til 
markedsføring af fjerkrækød, hvis der var tale om kød 
fra ekstensivt udendørs opdræt. Mere end 90 % af det 
fjerkræ, der opdrættes i Europa, vokser imidlertid op i 
konventionelle systemer, og kødet herfra er af en høj 
kvalitetsmæssig standard. Det glæder derfor AVEC 
meget, at de nye betingelser for EU-finansiering af 
salgsfremmende programmer ikke udelukker fjerkrækød 
fra den konventionelle produktion.
Kommissionen skal dog sikre, at dette ikke blot er en 
skrivebordsbeslutning, når der skal vurderes ansøgnin-
ger om støtte til diverse salgsfremmende programmer 
forelagt af de forskellige landbrugssektorer. 
Reduktionen af Campylobacter i fjerkræ er en stor 
udfordring, og AVECs medlemmer er stærkt engageret 
i ”jord til bord” princippet, som grundlaget for føde-
varesikkerhed i Den Europæiske Union. Der er hos 
AVECs medlemmer en stor overbevisning om, at den 
europæiske politik og praksis vil bringe succes i kampen 
mod Campylobacter, som det gjorde mod Salmonella. 
Fjerkræindustrien anser brugen af kemiske stoffer til 
dekontaminering af kød som en bevægelse væk fra det 
europæiske ”jord til bord” politik, derfor er AVEC kraftig 
modstander af, at EU godkender en sådan brug, selvom 
der foregår dekontaminering af fjerkrækød med kemiske 
stoffer i lande udenfor EU. Den europæiske fjerkræ-
industri kan slet ikke acceptere, at EU ikke er i stand 
til - eller villige til - at indføre identiske standarder for 
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fjerkrækød fra tredjelande. Dette påvirker konkurrence-
evnen for de europæiske producenter.
Konkurrenceevnen for de europæiske producenter 
undergraves yderligere af fortolkningen af fødevare-
hygiejne lovgivningen. Den teknologi og teknik, der 
anvendes på de europæiske slagterier under produk-
tion af fjerkrækød, er kendetegnet ved en høj grad af 
mekanisering og automatisering. Brugen af maskiner til 
udbening af kød er en globalt anvendt praksis. Imidlertid 
har EU-Kommissionen instrueret de nationale myndighe-
der i medlemsstaterne i ikke at tillade en differentiering 
mellem mekanisk udbenet (MDM) og maskinsepareret 
kød (MSM). Devalueringen af en del af vores fjerkrækød 
efter den europæiske fortolkning medfører lavere ind-
tægter og kan endda resultere i ekstra omkostninger for 
producenterne i EU-28 ved madspild, hvis mere MSM 
ender som råvarer til foder til kæledyr.

EU Kommissionens syn på den europæiske 
fjerkræsektor.

Joost Korte, der er visedirektør i EU 
Kommissionens DG AGRI anerkend-
te, at de europæiske standarder for 
dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og 
miljøbeskyttelse giver større omkost-
ninger – og at det giver problemer for 

konkurrencedygtigheden. Han gik så langt som til at 
fremføre, at han er imponeret over, at det stadig lykkes 
de europæiske producenter af fjerkrækød at eksportere 
deres varer.

Figur 1: De største producenter af fjerkrækød i Europa (i 1.000 

tons samt i %).

 ›››
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Salen var fuld af europæiske fjerkræfolk.
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Polen er nu den største producent af fjerkrækød i Europa – de står for 14 % af den samlede produk-
tion. 
Udviklingen i prisen på kyllingekød er meget bedre end for svinekød, men dette ændrer ikke på, at 
vi stadig importerer meget fjerkrækød i forhold til resten af verden. 
Der var flere kommentarer fra salen efter Joost Kortes præsentation. De gik hovedsagelig på, at det 
er yderst vigtigt, at EU Kommissionen sørger for lige konkurrencevilkår for EU lande i forhold til 3. 
lande. Import af fjerkrækød fra Ukraine blev brugt som eksempel. 
Der blev også udtrykt nervøsitet overfor, at der i TTIP sammenhæng vil blive givet mere fra EU’s 
side, end der bliver taget – og der blev opfordret til ikke at bruge kyllingekød som gidsel i forhand-
lingerne med USA (vi ønsker ikke klorkyllinger i Europa!). 
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Polen er nu den største producent af fjerkrækød i Euro-
pa – de står for 14 % af den samlede produktion.
Udviklingen i prisen på kyllingekød er meget bedre end 
for svinekød, men dette ændrer ikke på, at vi stadig 
importerer meget fjerkrækød i forhold til resten af ver-
den.
Der var flere kommentarer fra salen efter Joost Kortes 
præsentation. De gik hovedsagelig på, at det er yderst 
vigtigt, at EU Kommissionen sørger for lige konkurren-
cevilkår for EU lande i forhold til 3. lande. Import af fjer-
krækød fra Ukraine blev brugt som eksempel.
Der blev også udtrykt nervøsitet overfor, at der i TTIP 
sammenhæng vil blive givet mere fra EU’s side, end 
der bliver taget – og der blev opfordret til ikke at bruge 
kyllingekød som gidsel i forhandlingerne med USA (vi 
ønsker ikke klorkyllinger i Europa!).

En advarende svensk pegefinger om resistens 
overfor antibiotika.

Christina Greko, der er associeret 
professor på Statens Veterinärmedi-
cinska Anstalt i Sverige talte om udvik-
lingen i bakteriers resistens overfor 
antibiotika. Der er tale om et meget 
komplekst emne, og det bliver værre 
meget hurtigt. 

Problemerne er for langt den største del blevet skabt 
af den humane side, men der er links til den veterinære 
side.
Christina Greko refererede til nye trends bl.a. i USA, 
hvor Obama administrationen i marts 2015 offentlig-
gjorde ’A National Action Plan to Combat Antibiotic-Re-
sistant Bacteria’, hvor den amerikanske regering kom-
mitter sig til i partnerskab med udenlandske regeringer, 
enkeltpersoner og organisationer at styrke sundhedsple-
je, folkesundhed, veterinærmedicin, landbrug, fødevare-
sikkerhed, forskning og produktion. 
Den svenske professor afsluttede med at fastslå, at hvis 
der skal gøres noget effektivt ved problemet – så skal 
alle bidrage. Der er ingen fremtid i at stikke hovedet i 
busken og sige, at det er alle de andres skyld – vi må 
arbejde sammen.

Metro gav detailhandlens bud på 
verdenssituationen.

Bart Blomme, Director Global Ultra 
Fresh Management hos Metro Group 
fremlagde Metros nøgletal. Samlet 
havde METRO GROUP et salg i 
2013/14 på 63,0 mia. €. 
Metro henvender sig ikke til den 
endelige forbruger men til partnere 

som hoteller og restauranter over kantiner og kiosker til 
offentlige institutioner m.v.
I Metros sortiment af kød sælges 84 % som fersk og 
16 % som frosset kød. Af det ferske kød er 23 % fjer-
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krækød, mens fjerkrækød udgør 43 % af det frosne 
kødsortiment. 
Bæredygtighed og sporbarhed er yderst vigtige emner 
for Metro – ligesom de løbende forsøger at udvikle deres 
forretning, så den svarer til tidens krav. Her er digitalise-
ring det helt store emne for øjeblikket.

Hvad siger forbrugerne?
Örjan Brinkman, præsident for den 
europæiske forbrugerorganisation 
BEUC, gav et bud på, hvordan den 
europæiske fjerkræbranche kan til-
fredsstille forbrugerne. 
BEUCs vision er, at alle forbrugere 
skal have adgang til god mad. Det 

betyder, mad, der er sikker, overkommelig i pris og 
bæredygtigt produceret.
Det skal være let at vælge det rigtige! Så detaljererede 
oplysninger om indhold, ernæringsværdi, oprindelse – 
samt allergi er vigtige
På det nationale plan bør der fokuseres på en effektiv 
og retfærdig fødevarekontrol, støtte til udvikling af land-
distrikterne, Økologisk produktion, når der sker indkøb 
til det offentlige, madspild samt reklameforbud for usund 
mad til børn.
På EU plan bør der fokuseres på detaljeret mærkning af 

indhold og oprindelse også for sammensatte produkter, 
en fælles landbrugspolitik baseret på bæredygtighed, 
væk med forkerte sundhedsanprisninger, obligatorisk 
mærkning af GMO – også på kød, når der har indgå-
et GMO i dyrefoderet, stop for øgning af forbruget af 
antibiotika, forbedring af dyrevelfærden og bæredygtig 
produktion – også i TTIP forhandlingerne.
Holdbar - hensyntagen til miljø, klima, sundhed, social, 
economical- og animalethics perspektiv. Økologiske 
fødevarer vej mod bæredygtig produktion - al produktion 
bæredygtighed - basefood. Minimum - kemiske pestici-
der og antibiotika.

Og hvad med dyrevelfærden?
Tracey Jones, direktør for Food 
Business in ‘Compassion in World 
Farming’ lagde ud med hendes orga-
nisations vision: At afskaffe industri-
landbrug og fremme dyrevelfærden for 
produktionsdyr via meningsdannere, 
kampagner og engagement.

Organisation uddeler årligt forskellige priser til virk-
somheder – heriblandt en Good Chicken Award. For at 
komme i betragtning til denne pris skal en virksomhed 
forpligte sig til at opfylde følgende mål inden for fem år:
  ›››
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Ola Göransson, Cees Vermeren og Paul Lopez diskuterer et af punkterne på dagsordenen.
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1. Lavere belægningsgrad – Maksimal belægningsgrad 
lig med eller mindre end 30 kg/m2

2. Langsomt voksende racer - Maksimal væksthastig-
hed lig med eller mindre end 50 g/dag -eller en plan 
for udvikling af bensundheden

3. Berigelse af miljøet 
4. - Naturligt lys, halmballer, siddepinde, hakke objekter
5. - Skygge og overdække udendørs (hvis fritgående 

eller økologisk)
En anden måde at skabe forbedringer for dyrevelfærden, 
er at få virksomheder til at ’investere’. Flere store virk-
somheder som Danone, Walmart, Unilever og Nestlé har 
indført generelle dyrevelfærds strategier.
Alt i alt ønsker Compassion in Word Farming at få 
virksomheder til at stille højere krav til dyrevelfærd i 
fjerkræproduktionen. Dette gøres ved at have politikker 
og praksis for dyrevelfærd på plads, at skabe gennem-
sigtighed og synlighed omkring politikker og adfærd, 
at have en klar markedsføring af produkter med højere 
dyrevelfærd, at blive certificeret til højere dyrevelfærds-
standarder både nationalt og globalt samt at samarbejde 
med forbrugerne, så de understøtter konceptet gennem 
deres indkøb.

Intereuropæisk samarbejde.
Dagen blev afsluttet af Colin Moon, 
en antropolog og englishman in Swe-
den, der gennem sit arbejde rundt på 
kloden gennem mange år har erfaret, 
hvordan kulturelle forskelle besvær-
liggør samarbejde imellem forskellige 
folkeslag.

Han brugte et FN møde som eksempel. Her bliver der 
stillet et forslag, som ingen rigtigt er enige i … men 
måden at udtrykke dette på, er meget forskellig for de 
forskellige nationer:
Tyskland:  JEG ER IKKE ENIG 
England: Det er en interessant idé
USA:  “You’ve gotta be kidding” (du må lave 

sjov)
Japan: Ja, jeg er enig
Saudi Arabien:  Kom min ven, lad os drikke en kop the

Frankrig: Boff
Italien:  ”C’è qualcuno che parla italiano qui?” (er 

der nogen her, der taler italiensk)
Finland (de forholder sig tavse)
Danmark  Lad os gå hjem og gøre det på vores 

egen måde 
Norge  (Forlader mødet … for klokken er over 

16)
Sverige Lad os holde et nyt møde
Alt i alt et hylende morsomt foredrag, der trods megen 
latter også gav stof til eftertanke om, at det er utroligt 
vigtigt at forsøge at sikre sig, at man forstår de folk, man 
samarbejder med – ikke ud fra hvad de siger – men ud 
fra hvad de mener! ›››
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Slagtekyllinger.
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Generelle principper.
Konstant og konstruktiv dialog med de kompetente myndigheder i EU er nødvendigt for at opnå en reduktion 
af den administrative byrde og en harmoniseret fortolkning og gennemførelse af EU-lovgivningen. Konkurren-
cevilkår såvel indenfor EU som i forhold til EU vigtigste konkurrenter i Nord- og Sydamerika og Asien bør have 
fuldt fokus.

Fødevaresikkerhed / Fødevarekvalitet.
Europæiske fjerkrævirksomheder har investeret stort i jord til bord tilgangen, der kan betragtes som det bedste 
og mest bæredygtigt system for at garantere produkternes fødevaresikkerhed. Denne tilgang bør derfor for-
svares og fremmes.
Europæisk kødkontrol for fjerkrækød bør fokusere mere på mikrobiologi end på de visuelle aspekter.
Offentlig kontrol og omkostningerne hertil skal være risikobaseret, relevant og tilpasset til formålet. Omkost-
ningerne til officiel inspektion skal fordeles retfærdigt mellem det private erhvervsliv og den kompetente myn-
dighed for at fremme en effektiv kontrol.
Alle produkter, der indeholder mere end 25 % fjerkrækød, skal mærkes med oprindelsesland.

Bæredygtighed.
Intensiv produktion af fjerkræ er bæredygtigt, da der sker en effektiv udnyttelse af naturressourcerne, som 
genererer lave emissioner af drivhusgasser. Bidraget til fødevaresikkerheden i EU er derfor afgørende.

Dyrs sundhed og velfærd.
”One health” strategien i EU: Den europæiske fjerkræindustri støtter kraftigt initiativer, der sigter mod at 
reducere brugen af   antibiotika til husdyr og selskabsdyr via princippet ”Så meget som nødvendigt, så lidt som 
muligt”.
Dyrevelfærdsindikatorer kan være et godt værktøj til at overvåge dyrevelfærden på forskellige stadier i produk-
tionskæden. 

International handel.
Tredjelande skal anerkende EU-28 som en enhed. De SPS procedurer hvert enkelt land har for, at EU lande 
kan få markedsadgang til et tredjeland, skal forenkles, hvilket bør være en forudsætning for enhver handelsaf-
tale med tredjelande.
Da mere end 90 % af den europæiske produktion af fjerkræ sker i konventionelle systemer, bør EU program-
merne, der understøtter markedsadgang for fjerkrækød i tredjelande også omfatte konventionelt produceret 
fjerkrækød.
Fjerkrækød, der importeres til EU, bør opfylde samme regler som dem, der pålægges EU-producenter i stedet 
for udelukkende «ækvivalente» regler. Hvis importerede produkter ikke lever op til alle EUs høje standarder for 
dyrevelfærd, produktionshygiejne, fødevarekvalitet og miljømæssig bæredygtighed, bør tolden opretholdes for 
at beskytte EU-producenterne fra dumpingimporten.
Standarder for dyresundhed og dyrevelfærd, miljø og fødevaresikkerhed, der pålægges europæiske producen-
ters skal forsvares og fremmes i internationale organisationer som OIE, FAO, WTO og Codex Alimentarius.
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Af Emma Sonesson 

(tekst) og Carolina 

Wahlberg (foto), 

Jordbruksaktuellt.

På Lilla Tostebo 
tro man fuldt og 

fast på fremtiden og på økologien. Nu derfor væl-
ger Arne Svensson, Björn Wennberg og Angelica 
Palmgren til at investere i produktion af økologisk 
kyllingekød i en nybygget stald.

Arne Svensson trives, når tingene sker. Han var blandt 
de første til at satse på økologisk planteavl. Han har prø-
vet biodynamisk planteavl og produktion af grise på fri-
land. Han har haft grønsagsdyrkning både på marken og 
i væksthuse, og det var ham, der leverede maltbyggen til 
Spendrups første økologiske øl.
”man er vel lidt fremme i skoene. Jeg er nok en first-
mover, eller hvad det nu hedder” siger Arne i spøg.
Måske er det ikke overraskende, at det netop er Arne og 
hans bande, der nu fokuserer på en helt ny niche i kyllin-
geproduktionen; Reko kylling.

Stor efterspørgsel.
Reko kyllingen er et nyt koncept, som er beregnet til at 
imødekomme den stigende efterspørgsel på økologisk 
kyllingekød. Producenterne er KRAV-certificerede, og 
kødet vil blive solgt i både butikker og restauranter. Arne 
håber også, at det vil være muligt til at sælge direkte fra 
gården om et stykke tid.
I den indledende fase er det fire gårde, der producerer 
efter konceptet, og tilsammen vil de producere 200.000 
kyllinger om året.
”I Sverige forbruges der 84 mio. kyllinger om året, så det 
er en meget lille procentdel. Jeg er helt overbevist om, 
at det vil gå godt” siger Arne, som allerede har modtaget 
henvendelser fra restauranter, der vil købe kødet.

Nybygning i stedet for ombygning.
Da ideen om produktion af økologiske slagtekyllinger på 
Lilla Tostebo først dukkede, skitserede man at bygge de 
gamle svinestalde om til kylling. Man indså dog hurtigt, 
at det ikke ville være godt, og valget faldt i stedet på en 
nybygning.
”På den måde fik vi en bedre placering af staldene, og vi 
vil være i stand til at udnytte jorden omkring det optimalt 
til foldene” siger Arne.
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Lille skal blive stor. I kyllingenstalden på i Lilla Tostebo findes der i skrivende stund 4.800 kyllinger af afstamningen Rowan 

Ranger. Ved indsætningen som daggamle vejede kyllingerne 50 gram, ved Jordbruksaktuellts besøg tre dage senere, vejede 

de 89 gram. Når de er ti uger gamle, bliver de slagtet. Målet er, at slagtevægt skal være mellem 2,0 og 2,2 kilo.
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Stalden består af fire afdelinger, som hver kan rumme 
4.800 kyllinger. To af sektionerne vil tjene som modta-
gelse. Her opholder kyllinger i tre uger, før de flytter ind 
i en af de to vokseafdelinger, hvor de vil være i syv uger. 
I forbindelse med vokseafdelingerne er placeret veranda 
og græsarealer.
Til sikkerhed for investeringen har Reko givet en treårig 
kontrakt med fast pris på kyllingerne.

Forbrugervenligt.
Byggeriet startede i maj, og nogle dele af staldene er 
stadig en byggeplads.
”I søndags, da kyllingerne ankom, var vi ikke helt klar 
med den afdeling, som de skulle ind i, så lastbilen måtte 
vente. Vi har aldrig gjort det før. Men det gik godt allige-
vel” siger Björn Wennberg, der er Arnes bonus-søn og 
involveret i virksomheden.
De vigtigste elementer i staldene er designet af eksper-
ter på området.
”Når det kommer til detaljerne og design af servicerum-
met, vi har været med og bestemt” fortæller Angelica 
Palmgren, Bjørn partner.
En smart detalje i stalden er, at der er vinduer, så du kan 

se kyllingerne fra en af servicerummene. Ideen er, at Lil-
la Tostebo skal kunne modtage interesserede forbrugere 
og demonstrere, hvordan kyllingerne lever. Et af vinduer-
ne sidder tæt på gulvet og er dermed barnevenligt.

Et skulderklap.
Hvorfor Arne, Angelica og Björn valgte at fokusere på 
netop de økologiske kyllinger og ikke konventionelle var i 
høj grad fordi, at Arne brænder for økologien. Det hører 
også med, at Angelica er meget interesseret i kost og 
sundhed.
”Økologi ligger i tiden, og folk bekymrer sig mere og 
mere om, hvad de putter i munden” siger Angelica. De 
fleste af de nærliggende gårde har samme indstilling, 
men indenfor mælkeproduktion og kødkvæg.
”Nu økologien blevet accepteret. For ti år siden fik man 
et spark i røven, når man fortalte, at man producerede 
økologisk. Nu får man i stedet et klap på skulderen” 
siger Arne, og fortsætter:
”Før var reglerne i KRAV meget komplicerede, og de var 
svære at leve op til. Nu er det nemmere, og det lader til, 
at man tager hensyn til, at det skal fungere i praksis, når 
reglerne laves og kontrolleres. ›››

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ NOVEMBER 2015

Mellem verandaen og hønsegården er der blevet plantet 

rækker af raps, der netop er kommet op. Tanken er, at 

rapsen, når vokset op, vil danne små korridorer, som 

kyllingerne kan gå i. ”Vi har sået så få rækker, at vi kan 

rense ukrudtet mekanisk i mellem dem” fortæller Arne.

Team Tostebo. Arnes bande står på Angelica t-shirt. 

Team Tostebo består af Arne Svensson, bonus-sønnen 

Björn Wennberg og hans kæreste Angelica Palmgren. 

”Det er i høj grad takket være de unge, at vi har valgt at 

fokusere på dette. Vi supplerer hinanden godt. Angelica 

står for præcisionen” siger Arne.
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Lige nu æder kyllinger et KRAV godkendt fuldfoder, der 
købes. Under opdræt periode får kyllingerne tre forskel-
lige slags foder; startfoder, voksefoder, og slutfoder. 
Ideen for fremtiden er imidlertid at kunne fodre kyllinger 
med en vis grad af gårdens egen hvede.
”I øjeblikket er en stor del af arealet udlagt med græsa-
realer, men vi skal dyrke en del hvede i stedet. Skal vi 

kunne give hvede til kyllinger, kræver det tørrings- og 
lagerfaciliteter. Vi har ikke sådan noget nu. Det kan godt 
være det næste projekt” siger Arne fortsætter: ”Det er 
konstant udvikling, der gælder.”
Først er kød fra Reko konceptet forventes at være i 
butikkerne i uge 40.
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Lilla Tostebo

Ejet af:  Arne Svensson
Drives af:   Arne sammen med bonus-sønnen Björn Wennberg og hans kæreste Angelica Palmgren.
Hvor:  Ved Nykil udenfor Linköping.
Dyrkningsareal:   Normalt omkring 120 ha, alle økologiske, lige nu primært græsarealer.
Kyllinger:   50.000 Reko kyllinger om året.
Lam:   22 moderfår, lammekødet sælges gennem gårdens egne kødbokse.
Andre aktiviteter:   Forsyner både gården og nærliggende landsbyer med flis til opvarmning. Ejer og udlejer 

lejligheder.

Arne Svensson har drevet Lilla Tostebo siden begyndel-

sen af 80’erne. Han beskriver sig selv som iværksætter, 

og den sidste ud af en række satsninger er en ny kyllin-

gestald til produktion af økologiske slagtekyllinger. ”Jeg 

ville at gøre noget rigtig godt, inden jeg skal pensioneres” 

siger Arne.

Langs begge sider af kyllingestalden forberedes det, der 

skal være kyllingernes veranda. Uden for hver veranda 

skal der hegnes to hektar hønsegård, som skal indrettes 

med buske og andre ting, som kyllinger kan skjule sig i. 

”De er ikke direkte bange for åbne områder, men de er 

genetisk programmeret til at søge ly for f.eks. rovfugle” 

siger Arne, der mener, at kyllingerne lærer at gå ud, når 

vejret tillader det, og være inde eller på verandaen resten 

af året.

jnl
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Stressede forældredyr kan forårsage  
fjerpilning hos afkommet.
Sammenhængen mellem en stresset forælder flok og 
mere nervøse kyllinger er for første gang blevet identifi-
ceret i Holland.
Vores mødre har alle haft indflydelse på vores adfærd og 
vores karakter, og det længe før ting som bordskik og 
instruktioner til at vaske sig bag ørerne begyndte.
Kemiske reaktioner i deres organer påvirker vores opfør-
sel, og det er ikke anderledes i dyreverdenen.
Det er derfor, at et konsortium af forskere fra Wagenin-
gen University i Holland for første gang har undersøgt 
sammenhængen mellem stress i forældedyr og fjerpil-
ning i deres afkom.
"Afkom af stressede forældredyr har højere niveauer 
af angst sammenlignet med afkom fra ikke-stressede 
fugle" sagde Bas Rodenburgh, der præsenterede resul-
taterne på et nyligt seminar hos Cargill Nutrition. "Disse 
maternelle effekter kan have stor betydning for fjer-
kræbranchen, men er hidtil blevet overset."
Fænomenet med videregivelse af forældredyrenes angst 
og frygtsomhed til afkommet er kendt som en "forudsi-
gende adaptiv respons". Det betyder, at et dyrs unge er 
mere tilbøjelige til at blive forberedt på en farlig verden, 
hvis de er så uheldige at blive født ind i en.
Man mener, at fugle, der arver et sådant temperament, 
får det via overførsel af hormoner i blommen. Men stress 
kan også have en indflydelse på hønens kropsvægt, og 
det har en afsmittende virkning på kyllingens udvikling.
Forskere kigget på 20 kyllinger fra 10 forældreflokke, 
halvdelen var ISA Brown og den anden halvdel var 
Dekalb White. Høner med hvide forældre anses generelt 
for at være mere angste end høner med brune forældre.
Der blev taget en blodprøve af hver høne, og den blev 
analyseret for niveauet af hormoner forbundet med 
stress og fjerdragten blev vurderet. Æggene fra disse 
flokke blev derefter sporet i opdrættet, og kyllingerne 
herfra blev udsat for en række tests for at bestemme 
deres egen angst og sandsynligheden for at udvikle 
fjerpilning.
Fire sæt undersøgelser blev foretaget på kyllingerne 
ved 1, 5, 10 og 15 ugers alderen, og man opdagede, at 

forældrene havde indflydelse på alvorlig fjerpilning i den 
første uge. Angst-relaterede test viste, at forældrenes 
indflydelse kunne ses på kyllinger i uge 1 og 5.
Korrelationen blev kun fundet i de hvide fugle, mens de 
brune var mere tilbøjelige til at fjerpille, når holdet blev 
forstyrret. Forskerne konkluderede, at i det mindste i 
denne undersøgelse spillede genetik har en større rolle i 
de hvide æglæggere, mens brune æglæggere blev mere 
påvirket af deres omgivelser.

Farmers Weekly / jnl

Vaccination mod fugleinfluenza,  
et værdifuldt værktøj.
Da fugleinfluenzavirusset er stærkt udbredt i verdens 
vilde fuglebestand, hvor det er muteret fra kendte 
fremherskende undertyper til de stammer, der skabte 
ravage i fjerkræproduktionen i forbindelse med forårets 
fugletræk, er ethvert tænkeligt modtræk af stor værdi for 
fjerkræbranchen.
Vaccination med en såkaldt vektor-vaccine kan bidrage 
til at afbøde de skader, som fugleinfluenza påfører bran-
chen.
Selv når der er udviklet en vaccine, er der stadig man-
ge forhindringer at overvinde. Den ene er lovgivernes 
accept af brugen af en ny vaccine. Den anden er afvej-
ningen af fordele og ulemper. En vaccine kan beskytte 
fugle i høj grad, men ikke 100 %. Det vil have alvorlige 
konsekvenser for accepten på nogle eksportmarkeder. 
Der vil ikke være nogen mening i at beskytte æglægge-
re, når eksporten for milliarder af dollars af især mørkt 
kyllingekød er på spil. I hvert fald når økonomien priorite-
res højere end dyrevelfærd.
Fugleinfluenzavaccination kan implementeres som et 
værdifuldt redskab til at forebygge og kontrollere virus. 
Men selv når fordelene opvejer ulemperne, vil det kun 
være et værktøj i værktøjskassen. De vigtigste værktøjer 
vil være yderligere forbedringer af biosikkerheden. Ikke 
kun i protokoller, men også gennem kontrollerbare hand-
linger. Og gennem tidlig varsling efterfulgt af forberedel-
ser til at håndtere konsekvenserne af et udbrud hurtigt 
og effektivt.

World Poultry / jnl
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Af Carolina Wahlberg, Jordbruksaktuellt

En kylling, der går udendørs, men 
det er ikke økologisk. En kylling, 
lever længere og i mindre flokke, 
men som får konventionelt foder. 
I uge 44 lancerede Kronfågel fri-

landskyllingen i butikkerne.

”Vi har haft kunder, som har bedt om dette i mange år” 
siger Christian Gylche, premiumansvarlig hos på Kron-
fågel.
Han har oprindeligt en baggrund i økologiske kyllinger, 
for hans forældre begyndte nemlig med Bosarps kylling, 
Sveriges førsteøkologiske kyllinger. Nu er virksomheden 
solgt til Kronfågel og Christian har været rundt for at 
arbejde med at fremme og udvide den økologiske kylling 
og nu med dettee nye frilandskoncept.

”Større fleksibilitet i antal dage til slagt og et konventi-
onelt foder betyder, at du får nogle helt andre omkost-
ninger end det økologiske, som er meget dyrt” siger 
Christian, og fortsætter:
”Hvis en økologisk kylling koster 119 SEK (ca. 95 kr.) pr 
kilo i detailhandlen så kan denne måske komme ind og 
koste 89 SEK (ca. 71 kr.) pr kilo. Så jeg er ikke specielt 
bekymret for at miste kunder fra øko til friland - tværti-
mod. Vi vil få kunder, der blot skiftende op fra almindelig 
kylling” siger Christian.

Forventningsfulde producenter.
Kronfågel vil begynde med fire frilandsproducenter; en i 
Hjo, en i Væren, en i Ronneby og en i Lundsbrunn. De 
første kyllinger kommer ud af butikkerne i uge 44 kom-
mer, og de kommer fra gården i Hjo, hvor de allerede har 
stor erfaring med kylling.
Nogle, som er lidt nyere med kylling men meget begej-

Christer Berghem og Martin Andersson med deres frilandskyllinger. Foto: Carolina Wahlberg.
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strede er brødrene Christer Berghem og Martin Anders-
son på Stora Lund gården i Lundsbrunn.
”Det føles godt. Men der er 
meget at lære. Vi sluttede med 
grisene for ti år siden, og siden 
da har vi overvejet at få en 
produktionsgren mere, men vi 
har ikke fundet den rigtige. Vi 
er begyndt at dyrke økologiske 
kartofler og omlagt i alt 55 ha. 
På en Ekodag på Uddetorp 
Skara talte Christian om øko-
logiske kyllinger, og så tænkte 
vi, at det kunne være noget for 
os” siger Christer Berghem.

Hurtig byggeri.
Christian kom og kiggede over 
gården men besluttede, at det var bedre, at vi byggede 
om til det nye frilandskoncept i stedet for øko. Så kunne 
de bruge de eksisterende bygninger, hvilket var hele 
pointen.

Konstruktionen er gået meget hurtigt, netop fordi det var 
i stand til at ombygge de eksisterende bygninger. Det 

har taget godt tre måneder fra 
første spadestik til kyllingerne 
kom på ind i huset.
”Kyllingerne kom i midt i   kartof-
felhøsten, så der var lidt travlt i 
et par uger” griner Martin.
Men da Jordbruksaktuellt 
besøgte gården, viste brødrene 
os rundt i stalden. Kyllingerne 
er kun to uger gamle, så de 
lever inde i stalden, men snart 
skal de over på tilvækstfasen. 
Når de er fire uger gamle, er 
fjeddragten tilstrækkeligt til, 
at dyrene kan begynder at gå 
ud. De vil have adgang både 

til veranda og græs uden for stalden. Efter mindst otte 
uger, bliver de sendt til slagtning i Örkelljunga.

jnl

Fakta om frilandskylling
Belægning: 27,5 kg per kvadratmeter
Flokstørrelse styres af belægningen. På 
Lundsbrunn er stalden på 900 m2 og så 
kan du have 11.000 kyllinger.
udeareal: 1 m2 pr kylling
Foder: Konventionel foder som er tilpas-
set, så kyllingerne skal vokse langsomt. 
Uden coccidiostatika.
Levetid: 56-63 dage (mindst halvdelen 
af   deres levetid udendørs).

Kyllingerne på gården er stadig for små til at gå ud. 

Men når de er fire uger gamle, vil de blive lukket ud. 

Foto: Carolina Wahlberg.

Christian Gylche, premiumansvarlig hos på Kronfågel. 

Foto: Carolina Wahlberg
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I forbindelse med Miljø- og Fødevareministerens 
besøg i Kina i starten af november fik Jann Dol-
lerup Vig Jensen, adm. direktør i Danæg, og jeg 
mulighed for at besøge Ovodan Foods.

På Ovodan Foods blev vi bud velkommen af den adm. 
direktør, Wayne Liu, der har været med lige fra starten. 

Ovodan Foods.
Ovodan Foods, der er en del af Sanovo Egg Group, som 
er en del af Thornico A/S, der er ejet af Thor og Christi-
an Stadil, blev etableret i 2004 og startede produktio-
nen i 2005. Hovedkontoret og den største fabrik ligger 
nær Suzhou City, Jiangsu, ca. halvanden times kørsel 
fra Shanghai, men deres anden fabrik ligger i nærheden 
af Beijing i den nordlige del af Kina.
De har haft en vækst på 30-40 % om året og overskud 
fra 2008.
Fabriksgrunden blev i 2013 udvidet til det dobbelte, og 
sidste år stod de nye bygninger i 3 etager færdige. Det 

er planen at produktionen gradvis skal flyttes til de nye 
bygninger, for pladsen er trang i de eksisterende pro-
duktionsarealer, men køle- og fryselagrene er allerede 
tage i brug.

Produktionen.
Ovadan Foods har selv en besætning på 300.000 
høner, og den ligger 2 timers kørsel fra fabrikken, men 
desuden har de faste kontrakter med en række produ-
center i 6-7 andre provinser i Kina, så de har fuld kontrol 
over hele kæden. Nogle af disse producenter ligger op til 
2.000 km væk. 
Ved udsætning sælges hønerne levende på markeder, 
for mange kinesere foretrækker at se dyrene levende, 
inden de køber dem, for så er de sikre på, at de ikke er 
selvdøde eller syge. Hønerne er næsten alle brune, for 
det foretrækker de kinesiske forbrugere.
Æggene ankommer til fabrikken på paller med plastik-
bakker, hvorefter de manuelt sættes på maskinen, der 
tager æggene ud af bakkerne, inden de går til udslåning, 
hvor hver af de 2 linjer har en kapacitet på 120.000 æg 
i timen.
På fabrikken nær Shanghai produceres mest flydende 
produkter, men også pulver, og forædlede varianter her-
af, samt kogte og pillede æg.
På fabrikken, der i alt har 200 ansatte, producerer de 
ca. 100 tons flydende ægprodukter om dagen, men de 
har kapacitet til 200-250 tons om dagen. På fabrikken 
produceres der også flydende mixes og andre ægre-
laterede mixes til bagerier mm, hvor æg kun indgår i 
begrænset omfang.
I dag går hele produktionen til hjemmemarkedet, fordi 
efterspørgslen er stor, og priserne er bedre end på eks-
portmarkedet.

Udvidelse i nord.
De har i flere år sendt mere end 500 tons om måneden 
til kunder i Beijing-området, og i 2013 overtog de en 
anden ægproduktfabrik i Tianjin nær Beijing. Fabrikken 
blev overtaget fra af den japanske børsnoterede koncern 
Taiyo, som også er Sanovos samarbejdspartner i Japan

Ovodan Foods’ hovedkontor nær Shanghai.
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Wave-pasteuriseringsanlægget der giver ekstra lang  

holdbarhed på produkterne .

Flydende blommer pakkes  

i 10 kg poser.

Æggene aflæsses manuelt fra pallerne og kører til  

maskinen, der tager dem ud af bakkerne.

Æggene kommer i plastikbakker på paller til fabrikken. Udvidelsen fra 2014. ›››

De 2 udslåningsmaskiner, der hver har en kapacitet  

på 120.000 æg i timen.
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Her produceres mest pulver, men også flydende produk-
ter. Noget pulver eksporteres til Japan og Korea, og de 
har lige sendt den første container til Tyskland.

Status og forventninger til fremtiden.
Ovodan Foods producerer i øjeblikket ca. 2.500 tons om 
måneden på fabrikken nær Shanghai, mens fabrikken 
nær Beijing producerer ca. 850-900 tons om måneden, 
og dermed er virksomheden Kinas største producent af 
ægprodukter.
Både fabrikken i Shanghai og den i Tianjin er nogle af de 
meget få kinesiske fabrikker, der er godkendt til eksport 
til Europa
Med udvidelsen af fabrikken i Shanghai har man nok 
plads nok til at følge med efterspørgslen de næste 5 

år, men Wayne Liu er ikke afvisende overfor, at det på 
sigt kan blive nødvendigt at udvide med 2-3 nye fabrik-
ker i andre egne af landet for at kunne levere flydende 
ægprodukter til lokale kunder i det store land, hvor man 
først nu er ved at begynde at bruge flydende ægproduk-
ter i catering og fødevareindustrien.

Afslutning.
Under rundvisningen på fabrikken, hvor der i øvrigt var 
særdeles rent og pænt og ryddeligt, så vi et særdeles 
effektivt fabriksanlæg, hvor der blev produceret 24 timer 
i døgnet 365 dage om året. 
Vi så også nogle produkter, der var blevet wave-past-
euriseret, og de havde en holdbarhed på 48 dage.

Jann Dollerup Vig Jensen og Wayne Liu på Ovodan Foods

Flydende pasteuriserede æggeblommer  

i 10 kg poser.

Flydende pasteuriserede æggehvider i 10 kg poser. 

jnl
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Stort potentiale for svensk eksport af  
kyllinger til Kina.
Skulle en handelsaftale om eksport af kyllinger blive 
indgået mellem Sverige og Kina, ville de svenske land-
mænd og fødevarevirksomheder få mulighed for at for-
bedre deres konkurrenceevne med 84,5 mio. SEK (ca. 
67 mio. kr.) om året, konstaterer Svensk Fågel.
”Sidste år steg salget af kylling fra medlemmerne af 
Svensk Fågel ved 13 %, og vi har set en støt stigning 
i de seneste år. I takt med, at produktionen i Sverige 
stiger, stiger behovet for eksport. En vigtig del af vores 
arbejde med bæredygtighed er at udnytte alle dele af 
kyllingen, hvilket betyder, at eksport er nødvendig” siger 
Maria Donis, adm. direktør for brancheorganisationen 
Svensk Fågel, i en pressemeddelelse.
I Kina anses kyllingefødder som en delikatesse og bru-
ges i alt fra supper fra stegning for at fremme bedre 
sundhed og forynge huden. Desuden siger Maria Donis, 
at den unikke dyresundhed og det meget lave antibiotik-
aforbrug, som man har i Sverige, betyder, at de svenske 
kyllingefødder ses som et premium-produkt i Asien.
”Interessen for den svenske model med fokus på dyre-
sundhed og sygdomskontrol er stor. For nylig var en 
kinesisk delegation fra Institut for Husdyrbrug og vete-
rinærmedicin fra Shangdong i Kina på besøg. Sammen 
med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) besøgte 
de svenske kyllingeproducenter for at se og lære mere 
om, hvordan Sverige kan holde antibiotikaforbruget 
så lav i den animalske produktion og samtidig have en 
forholdsvis god sygdomssituation blandt hus-dyrene” 
forklarer Maria Donis.
I 2014 eksporterede Sverige 7.587 tons kylling, hvoref-
ter det meste gik til videreforarbejdning i Danmark. Den 
svenske eksport er altså relativt lille i forhold til den sam-
lede produktion af svensk fjerkrækød.
For at øge eksporten håber man nu, at svenske kylling 
kan nå den kinesiske efterspørgsel, men for at dette kan 
blive til virkelighed, kræves der en bilateral aftale med 
Kina.
For at tage et skridt tættere på en aftale, tager land-
brugsministeren sammen med en delegation fra Svensk 
Fågel og andre fødevarevirksomheder og myndigheder 

til Kina i november til at opbygge relationer og arbejder 
for markedsadgang for svenske fjerkræprodukter. Der er 
mange tegn på, at man vil få en aftale med Hongkong 
som et første skridt.
”Kina er et interessant marked, men konkurrencen er 
hård. For at komme ind kræves et statsligt engagement, 
og at myndighederne taler med hinanden. Fjerkræ er 
et af de vigtigste produkter, vi ønsker at komme ind på 
markedet med” siger Magnus Nikkarinen, kansliråd i 
Näringsdepartementet.

Jordbruksaktuellt / jnl

Donstar vil bygge stor andefarm i nærhe-
den af Moskva.
Det russiske selskab Donstar vil bygge et stort anlæg 
til produktion af ænder i Ramensky-distriktet i Moskva 
Oblast, rapporterer Ministeriet for investeringer og inno-
vation i regionen.
De samlede investeringer anslås til 13 mia. rubler (ca. 
1,4 mia. kr.). Det forventes, at det nye anlæg vil blive 
bygget på en grund på 1,6 ha og vil blive sat i drift medio 
2017. Ifølge Donstar vil den totale kapacitet af anlægget 
være 33.000 tons andekød, som hovedsageligt vil blive 
solgt lokalt i Moskva og Moskva Oblast.
I en vurdering af projektet siger Andrew Smurygin, 
direktør for Investment Financial Company Solid, at val-
get af placering for anlægget er dikteret af økonomiske 
årsager. "Jeg tror, der vil være en lokal efterspørgsel 
efter, hvad gården producerer. Befolkningstætheden i 
Moskva og Moskva Oblast er høj, og folk er rigere her 
end i andre regioner i Den Russiske Føderation, mens 
andekød er et temmeligt dyrt produkt." 
Smurygin tilføjede, at Donstars andeanlæg efter hans 
mening i første omgang vil levere andekød til lokalom-
rådet, men firmaet vil sandsynligvis udvide sit marked til 
andre regioner. "Dette projekt er så stort, at en sådan 
udvidelse ville være levedygtig og rentabel" siger Smu-
rygin.

World Poultry / jnl
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Asien fortsætter med at dominere 
den globale andeproduktion, der 
har været stigende gennem de sid-
ste 15 år skriver brancheanalytiker 
Terry Evans.

De data, der præsenteres i tabel 1 og 
2 og i Figur 1 er, hvad FAO anser for 

at være den indenlandske produktion, idet de er sum-
men fra slagtninger af indenlandsk opdrættede ænder 
plus kød svarende til de ænder, der eksporteres levende.

Globalt og Asien.
Mellem 2000 og 2013 lå væksten andeproduktionen i 
Asien i gennemsnit på 3,5 % om året, mens den globale 
vækst lå på 3,2 %.
Verdens samlede produktion af and steg fra en anelse 
under 3 mio. tons til næsten 4,4 mio. tons (tabel 1 og 
figur 1). De sammenlignelige tal for Asien var 2,3 mio. 
tons og næsten 3,7 mio. tons. Derfor øgede Asien sin 
andel af den globale produktion fra 80,4 % til 83,8 %.
Hvad angår antallet af ænder slagtet på verdensplan, 
steg det samlede antal fra 1,969 mia. til 2,886 mia. For 
Asien steg tallet fra 1,727 mia. til 2,628 mia. Opgjort på 
denne måde steg Asiens andel fra 87,7 % til 91,1 %.
Andelen af dyr var højere end andelen af andekød, fordi 
den gennemsnitlige slagtede vægt i Asien lå på 1,4 kg, 
hvilket var betydeligt lettere end i de øvrige regioner i 
verden, og det globale gennemsnit på 1,5 kg.

Kina.
Andebranchens vækst i Asien har været flotte 3,5 % 
om året, og det gør Asien til den vigtigste andeprodu-
cerende region. Ikke overraskende er Kina den største 
producent med en produktion, der er steget fra 1,8 mio. 
tons til mere end 2,9 mio. tons, hvilket repræsenterede 

GLOBALE FJERKRÆ TRENDS 2014: 
ASIEN DOMINERER ANDEPRODUKTIONEN

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ NOVEMBER 2015

Tabel 1: Udviklingen i den globale og asiatiske andeproduktion fra 2000 til 2013. Kilde: FAO

Figur 1: Udviklingen i den globale og asiatiske andeproduktion 

fra 2000 til 2013. Kilde: FAO.



MEDDELELSER
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ NOVEMBER 2015

59

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ NOVEMBER 2015

GLOBALE FJERKRÆ TRENDS 2014: 
ASIEN DOMINERER ANDEPRODUKTIONEN

Tabel 2: Andeproduktionen i regioner og udvalgte lande. Kilde FAO ›››
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næsten 80 % af den regionale produktion og mere end 
2/3 af den globale produktion.

Malaysia.
Andeproduktionen i Malaysia er steget med 3,6 % om 
året, og i øjeblikket er årlige produktion ved at runde 
130.000 tons.

Myanmar.
Den hurtigst voksende andeproduktion i regionen synes 
at være Myanmar, hvor produktionen er steget med 
næsten 11 % om året, fra mindre end 29.000 tons til 
107.000 tons.

Vietnam.
Andeproduktion i Vietnam har haft en vækstrate på 
næsten 4 % om året i det meste af den betragtede 
periode, og siden 2011 har produktionen ligget over 
100.000 tons om året.

Taiwan.
Taiwans andeproduktion har ikke ændret sig meget i 
løbet af perioden, mens produktionen har i de senere år 
været væsentligt under niveauet på 71.500 tons i 2005.

Sydkorea.
I Sydkorea er produktionen vokset pænt, og den lå tæt 
på 70.000 tons i 2013.

GLOBALE FJERKRÆ TRENDS 2014: 
ASIEN DOMINERER ANDEPRODUKTIONEN

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ NOVEMBER 2015

Traditionel stald til andeproduktion i Kina.

Andeproduktion i Asien.

Typisk anderugeægsproduktion i Kina.

Ny stald til andeproduktion i Kina.
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Tabel 3: Eksports af fersk og frosset andekød (tons). ›››

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ NOVEMBER 2015

GLOBALE FJERKRÆ TRENDS 2014: 
ASIEN DOMINERER ANDEPRODUKTIONEN
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Thailand.
I modsætning til de tendenser, der ses af de fleste af 
de andre førende producentlande, faldt produktionen i 
Thailand fra mere end 100.000 tons om året til under 
90.000 tons i 2013.

Indien.
Et lignende billede ses også tydeligt i Indien, hvor pro-
duktionen er faldet en smule i de seneste år, så produk-
tionen i 2013 lå på mindre end 30.000 tons i forhold til 
46.000 tons i 2000.

EU.
Stort set alle Europas ænder er produceret i EU-lande-
ne. Selv om der er en stor forskel mellem kilderne om 
produktionens omfang i 2000, er den generelle opfat-
telse siden 2009, at produktionen i Europa i gennemsnit 
har ligget på omkring 500.000 tons om året, mens der 
kun produceres et par tusinde tons uden for EU. I løbet 
af undersøgelsesperioden lå væksten i denne region i 
gennemsnit kun på 1,5 % om året.

Frankrig.
Frankrig er uden tvivl den største andeproducent i Euro-
pa, selv om skøn over varierer meget afhængig af kilden. 
I 2013 for eksempel, har FAO sat ud et tal på 280.000 
tons, mens årsrapporten fra AVEC viser en meget lavere 
tal på 233.000 tons.

Ungarn.
Næststørste producent i EU er Ungarn. Her steg pro-
duktionen af andekød med 3 % om året fra 43.500 tons 
i 2000 til 61.500 tons i 2012, men så faldt lidt tilbage til 
59,600 tons i 2013.

Tyskland.
Tendensen i Tyskland var den samme som i Ungarn. 
Med en produktion på mere end 56.000 tons i 2013 var 
Tyskland Europas tredjestørste producent.

Storbritannien.
Selv om Storbritannien rangerer som nr. 4 i Europa er 

produktionen faldet noget fra mere end 40.000 tons i 
2000 til omkring 31.000 tons i 2013.

Afrika.
Selvom andeproduktion i Afrika er lille, er den steget 
med næsten 4 % om året fra 56.000 tons til 93.000 
tons (Tabel 2).

Ægypten.
Afrika har kun én større producent - Ægypten, hvor pro-
duktionen steg fra 38.000 tons (67 % af den regionale 
produktion) til 71.500 tons (77 %).

Madagaskar.
Den eneste anden større producent er Madagaskar, 
hvor produktionen har vist en lille stigning fra 11.000 til 
12.000 tons.

Nord- og Sydamerika.
Andeproduktion i Nord- og Sydamerika er kun lidt større 
end i Afrika. Produktionen steg fra 96.000 til 109.000 
tons mellem 2000 og 2013, og væksten lå i gennemsnit 
på kun 1 % om året.

USA.
Mens USA er den største producent, er produktionen 
over den senere del af den betragtede periode stagneret 
på omkring 56.000 tons om året.

Mexico.
Mexico har stort set ligget stabilt på omkring 21.000 
tons om året.

Canada.
Canadas andeproduktion er steget med 2,7 % om året 
fra 7.500 tons i 2000 til en ny rekord på 10.600 tons i 
2013.

Argentina og Brasilien.
Argentina og Brasilien er de eneste andre lande i Nord- 
og Sydamerika med en produktion på mere end 2.000 
tons om året.

GLOBALE FJERKRÆ TRENDS 2014: 
ASIEN DOMINERER ANDEPRODUKTIONEN
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Australien.
Udviklingen i produktionen i Oceanien afspejler udviklin-
gen i Australien, som står for 3/4 af den samlede regio-
nale produktion. Efter mere end en fordobling til 2009, 
har Australiens produktion af andekød ligget stabilt på 
omkring 16.000 tons om året.

Handelen med andekød er næsten fordoblet.
Den internationale handel med fersk og frosset andekød 
er næsten fordoblet mellem 2000 og 2012 fra 107.000 
tons til 206.000 tons (tabel 3). To tredjedele af ekspor-
ten af andekød kom fra Europa, som øgede eksporten 
kraftigt i 2012 (tabel 3 og figur 2).
I 2012 Stod EU-lande for hele 99 % af Europas eksport, 
og ca. 18 % af denne gik til lande uden for EU.

De fire lande, som dominerer Europas eksport af ande-
kød, er Frankrig, Ungarn, Tyskland og Holland, som 
tilsammen tegnede sig for omkring 84 % af eksporten 
fra EU, der udgjorde 134,600 tons i 2012 (tabel 3 og 
figur 3).

Frankrig.
I 2012 eksporterede Frankrig næsten 37.000 tons, 
hvilket var fire gange så meget som i de foregående år. 
Salget gik til mere end 70 lande, hvoraf de fleste aftog 
små mængder. De største kunder var Tyskland (12.100 
tons), Hongkong (4.800 tons), Storbritannien (2.900 
tons), Danmark (2.400 tons) og Belgien (2.000 tons). 
Disse fem lande aftog ca. 24.200 tons eller 66 % af 
eksporten i 2012. ›››

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ NOVEMBER 2015
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Fig. 3: Fire lande dominerer Europas eksport af andekød (tons).

Ekstensiv andeproduktion på Bali.

Fig. 2: Europa dominerer eksporten af and (tons).
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Ungarn.
Den næststørste eksportør af andekød i EU er Ungarn, 
som eksporterede omkring 34.300 tons i 2012. De vig-
tigste aftagere, som aftog næsten 90 %, var Tyskland 
(8.500 tons), Tjekkiet (6.200 tons), Slovakiet (3.600 
tons), Østrig (2.800 tons), Storbritannien (1.900 tons), 
Rusland (1.700 tons), Frankrig (1.600 tons), Hongkong 
(1.500 tons), Belgien (1.400 tons) og Japan (1.300 
tons).

Holland.
Af de næsten   18.200 tons, der eksporteres fra Hol-
land, aftog Tyskland næsten 7.200 tons, Spanien 
3.700 tons, Frankrig 1.600 tons og Storbritannien 
1.000 tons.

Handelsmønstre i Europa.
I Europa, eller mere præcist EU, var de vigtigste import-
lande i 2012 Tyskland (29.500 tons), Frankrig (13.000 
tons) og Tjekkiet (12.000 tons). 
Frankrig med 12.700 tons og Ungarn (8.800 tons) var 
de førende leverandører til det tyske marked, mens 
Bulgarien (5.100 tons), Belgien (2.900 tons) og Ungarn 
(1.600 tons) tegnede sig for størstedelen af   Frankrigs 
import.

Ungarn (6.600 tons) og Tyskland (2.300 
tons) var de vigtigste leverandører til den 

tjekkiske republik.
Den russiske import af andekød nåede 
med 6.000 tons en ny rekord i 2012, 
og der blev primært importeret fra 

Tyskland (2.600 tons) og Ungarn (1.800 
tons).

Usikkerhed om import- og eksporttal.
Der er mange grunde til, at de samlede tal for 
eksport og import ikke balancerer i et bestemt år. 
Generelt er der en tendens til, at eksporttallene 
er større end importtallene, fordi hovedparten 
af eksporttallene normalt er indsamlet fra nogle 
få lande, mens langt flere lande er involveret i 
importen, hvilket gør det vanskeligere at ind-
samle alle de relevante data.
Selvfølgelig er importen til Afrika, Amerika og 
Oceanien lille, fordi Asien og Europa er de 
langt største regioner med hensyn til import 
af andekød.

Hong Kong.
I Asien er Hong Kong den eneste betyde-
lige importør og det ser ud til, at tallet for 
2012 på 15.000 tons er groft undervur-
deret i betragtning af, at importen normalt 

har ligget på omkring 55.000 tons om året, 
og at de detaljerede eksportdata for 2012 

viser en import fra Kina til Hong på mere end 
23.000 tons!
 jnl
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I første halvår 2015 eksporterede Polen, 
ifølge det polske landbrugsministerium 

(Minrol), 110.203 tons skalæg. I forhold til første 
halvår 2014 var det et fald på omkring 3 %, og der-
med kunne Polen ikke fortsætte sidste års store 
stigning i eksporten.

Holland og Tyskland er Polens vigtigste eksportmarke-
der for   æg. Omkring en femtedel af den polske eksport 
går til disse to lande. I perioden januar til juni 2015 faldt 
eksporten til Holland til 22.154 tons, hvilket er 40 % 
mindre end i samme periode sidste år.
Salget af skalæg til Tyskland steg med 6 %.

Polen importerer flest æg fra Tyskland.
Importen af æg til Polen spiller en mindre rolle i forhold 
til eksporten. I de første seks måneder i 2015 importe-
rede Polen 9.583 t skalæg. Dette svarer til en nedgang 
på 10 % i forhold til samme periode 2014.
De største leverandører til Polen er Tyskland med 2.726 
tons. Holland eksporterede 2.362 tons æg til Polen, 
hvilket kun er omkring halvdelen af   sidste års mængde.

Figur 1: Polens eksport af skalæg i første halvår af 2015.
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DEN POLSKE EKSPORT OG IMPORT 
AF SKALÆG ER FALDET

Fransk firma sælger 100 mio. doser af 
fugleinfluenzavaccine til USA.
Det franske veterinærfirma Ceva Santé Animal, som er 
beliggende i Libourne i den sydvestlige del af Frankrig, 
har modtaget en ordre på 100 mio. doser af deres fug-
leinfluenzavaccine, Vectormune AI, fra Animal og Phy-
tosanitaire Inspektion APHIS hos USDA.
De amerikanske-myndigheder ønsker at have en til-
strækkelig mængde af vaccinen på lager i tilfælde af en 
ny epidemi efter de seneste massive udbrud af fuglein-
fluenza, som ramte omkring 50 mio. fugle, og som med-
førte tab på omkring 500 mio. $ (ca. 3,4 mia. kr.).
'' Dette hjælper os til yderligere at styrke vores position 

på den internationale scene og gør os til verdens anden-
største producent af vacciner til fjerkræ'' sagde Marc 
Prikasky, formand for Ceva Santé Animal.
Ceva Santé Animal beskæftiger ca. 3.750 personer, 
heraf 300 i forskning, og firmaet er til stede i 110 lande. 
Selskabet havde en omsætning på 766 mio. € (ca. 5,7 
mia. kr.) i 2014 og investerer i øjeblikket ca. 70 mio. € 
(ca. 522 mio. kr.) om året i forskning. ''Jeg har foreslået 
bestyrelsen at fremskynde disse investeringer for at 
være mere reaktiv på markedet'' sagde Prikasky.

World Poultry / jnl
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Af Monique van Loon, World Poultry

Ny, revolutionerende måde at arbejde på i slagte-
kyllingebranchen: forrugede æg indkøbes, kyllin-
gerne udklækkes i huset og har med det samme 
adgang til vand og foder. Vencomatic har ti land-
mænd i Holland og Belgien, som alle arbejder med 
X-Treck systemet.

De sidste to år har der været mange forsøg om udklæk-
ning af kyllinger i husene. I det nuværende system er de 
først klækkede kyllinger 48 timer gamle, før de har haft 
mulighed for at indtage noget foder eller vand. Denne 
metode sinker de stærkeste kyllinger, som er dem, der 
udklækkes først. I de første fire dage har kyllinger ikke 
mulighed for at regulere deres egen kropstemperatur. Kor-
rekt vækst og udvikling afhænger af klimaet, som regule-
res af slagtekyllingeproducenten. Den perfekte kombinati-
on af luft- og gulvtemperatur, lufthastighed og -fugtighed 
bør føre til højere kvalitet og mindre dødelighed. 

Fons Romme: ”X-Treck’et er et 
unikt koncept, der gør det muligt, at 
udklækningen foregår på bedriften i 
de traditionelle huse. Bakker med 18 
dages forrugede æg bliver placeret på 
et skinnesystem ophængt i hele husets 
længde. Skinnesystemet ophænges på 

en sådan måde, at der under udklækningen er en optimal 
bevægelse af luft omkring æggene. Landmanden kan 
justere højden af   systemet med et spil, så de har fuld-
stændig kontrol over bevægelsen af   luft og temperatur 
omkring æggene.”

Udveksling af erfaringer.
På det legendariske køkkenbord deler vi vores erfaringer 
med flere eksperter: Cees Horrevorts, fra Van Hulst ruge-
rierne, dyrlæge Gerwin Bouwhuis (sundhedscenter for 
fjerkræ i Emmen), Harm Prins og Klaas-Jan Krijgsheld, 
der specialiserer sig i slagtekyllinger hos De Hoop, og 
Fons Romme, salgsrådgiver på Vencomatic. Alle er enige 
om, at udklækning af kyllinger i huset er en ny revolution 
og et system for fremtiden. 

Cees Horrevorts: ”Belgabroed har 600.000 kyllinger i 
Belgien og har et hus med X-Treck. Vi tager små ruge-
æg til vores egne farme. Disse resultater er sværere at 
sammenligne. Vi ser, at kyllingerne er roligere, og det ser 
bedre ud. Det er sikkert, at udklækning i huset giver nye 
dimensioner til det at opdrætte kyllinger.”
Fons Romme: ”X-Treck systemet er velegnet til ethvert 
hus, uanset   varmesystemet. Det er vigtigt at anbringe 
æggene i den korrekte højde. I praksis ser vi, at en farm 
simpelthen vil starte et hus og se, hvad der sker.”
I det traditionelle system er kyllinger straks optaget af at 
lede efter foder og vand. Dette er, hvad der er så slående 
ved X-Treck systemet; kyllingerne er rolige, løber ikke så 
meget rundt og støjer mindre. Når du er i huset, begynder 
alle kyllingerne at søge efter mad og vand på samme tid. 
Harm Prins: ”I praksis ser vi, at kyllinger, som udklækkes 
i huset er mere energiske og lettere at passe, hvilket igen 
giver et bedre foderforbrug.” 
Klaas-Jan Krijgsheld tilføjer: ”Kyllingerne er mindre stres-
sede, fordi de ikke har været transporteret, og der er min-
dre krydssmitte.”
Fons Romme: ”I praksis kan et system med plads til 
35.000 kyllinger rengøres på en time under rotationen. 
Efter kyllingerne er udklækket, kan systemet rengøres 
med en løvblæser.”

Egnet til hvem?
Udklækning af kyllinger på slagtekyllingefarme kræver en 
stor indsats fra landmanden i følge alle erfarne eksperter. 
Han eller hun skal forstå betydningen af   en god start og 
give starten opmærksomhed nok. 
Klaas-Jan Krijgsheld: ”Det er ikke bare at hænge en 
X-Treck i huset, og så løser det alle vores problemer på et 
øjeblik.” 
Fons Romme: ”Alt skal være optimeret; så kan du tjene 
omkostningerne til systemet hjem igen inden for tre til fire 
år. X-Treck bruges kun til at lave en god start, alt andet er 
som sædvanlig. Du er nødt til at komme godt fra start.”
Cees Horrevorts: ”Dette system er ikke ideelt til land-
mænd, som allerede har meget travlt. De første tre 
runder bruges til at vænne sig til systemet, før alt bliver 
automatiseret. Du er nødt til at se udfordringen. Det er 
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dejligt at opleve. Du hører kvidren, men kan ikke se en 
eneste kylling. Spændende!”
Fons Romme: ”Bedrifterne får intensiv støtte. Enhver 
bedrift og slagtekyllingeproducent har brug for en anden 
tilgang.”
Klaas-Jan Krijgsheld: ”Ofte er det små ting; det sted, 
f.eks. hvor temperaturen måles på ægget. På luftblæren 
er denne temperatur 2° C lavere.”
Hvis ægget har den rette temperatur, vil alt være i orden. 
Producenten får en lille kuffert fra Vencomatic, som 
omfatter et øre termometer, vindmåler og en manual med 
tydelige anvisninger, som vil afklare forskellige situationer. 
Gerwin Bouwhuis tilføjer: ”Udklækningen i huset er ikke 
svært. Det kræver bare lidt andre fokusområder.”

Dyresundhed.
Hvis du er i stand til at tilbyde foder og vand til kyllinger-
ne med det samme, vil deres organer udvikle sig utroligt 
hurtigt i løbet af de første to dage. Kyllingerne vil have en 
god start, bedre tekniske resultater og et lavt forbrug af 
antibiotika. Jo før tarmene kommer i kontakt med foder, 
jo bedre. En kylling kan overleve fint i flere dage ved hjælp 
af blommesækken alene. Energien anvendes så til at 
overleve. 
Gerwin Bouwhuis: ”Hvis kyllingerne, som først udklækkes, 
går for lang tid uden foder, vil det påvirke deres immunfor-
svar på en negativ måde. Tarmens villi’er vil gå i stykker, 
og bakterier fra tarmene vil komme ind i blodstrømmen, 
hvilket vil resultere i infektioner. Et forstyrret immunforsvar 
giver negative reaktioner på det hormonelle system. For   

dyrets sundhed er udrugning i huset kun positivt.”
Harm Prins: ”Erfaringen er, at kyllinger straks vil begynde 
at søge efter vand først og derefter foder. Foderet bliver 
i huset, så det er svært at måle, om kyllingerne forbruger 
mere foder. Dette kan måles ved Hatchbrood, hvor kyllin-
gerne opholder sig i rugeriet i de første par dage.”

Bedre resultater.
Den første ERFA-dag for slagtekyllingeproducenter, der 
anvender X-Treck systemet, fandt sted for nylig.
”Udveksling af erfaringer og lære af hinanden at kende var 
det centrale. Alle slagtekyllingeproducenter, der anvender 
X-Treck, har også et reference hus, så vi kunne sammen-
ligne en masse data” fortæller Fons Romme os. 
Slagtekyllingeproducenterne indikerer, at den arbejdsglæ-
de, de oplever, er meget højere ved brug af X-Treck. De 
tekniske resultater er: 50 til 100 gram højere slut vægt, 
0,5 % lavere dødelighed, 4-5 point lavere foderforbrug, 
mindre brug af medicin og færre problemer med entero-
kokker og coccidiose.  
Gerwin Bouwhuis forventer, at et stort antal slagtekyl-
lingeproducenter vil skifte til udrugning af slagtekyllinger 
i husene. ”Slagtekyllingeproducenterne bliver dygtigere 
og ønsker større kontrol i produktionsprocessen. Jeg ser 
fordele ved udklækning i huset. De ting, som kyllingerne 
oplever i de første par dage under prægningsfasen, vil de 
bære med sig resten af   deres liv. Men vi mangler dog sta-
dig et videnskabeligt bevis for dette.”
Vencomatic, Belgabroed/Van Hulst og University of 
Wageningen gennemfører fælles forskning i, hvad de muli-
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ge forklaringer kan være for de positive resultater, så slag-
tekyllingesystemerne kan blive endnu mere bæredygtige. 
Målet med denne forskning er at få større indsigt i (mulige) 
forskelle i dyresundhed og -velfærd, og den tekniske yde-
evne mellem kyllinger, som udruges i slagtekyllingestalden 
(X-Treck), og kyllinger, der udklækkes på et rugeri. Hvilke 
faktorer i kyllingernes første 
tid resulterer i optimal dyre-
sundhed og dyrevelfærd 
under hele produktionspe-
rioden?
Svaret på dette spørgsmål 
kan være en stor reduktion 
i forbruget af antibiotika og 
en forbedring af produkter-
nes kvalitet. ”Vi ser flere for-
dele, men de er endnu ikke 
videnskabeligt bevist. Ved 
hjælp af dette projekt håber 
vi at opnå bevis på dette.” 

X-Treck giver en optimal start, hvilket resulterer i robuste 
slagtekyllinger. Cees Horrevorts: ”En højere rente eller 
afkast i slagtekyllingebranchen, mindre brug af antibiotika 
og et bedre image. Som et rugeri ønsker vi at deltagei og 
samarbejde om dette. Nye udviklinger bør omfavnes.”
Klaas-Jan Krijgsheld: ”Det hollandske samfund beder om 

en produktion, som både er 
økonomisk overkommelige 
og socialt ansvarlig. Syste-
mets nye idéer er rettet 
mod fremtiden og mod at 
øge den generelle accept af 
vores produktion. Det nye 
system bidrager til at opnå 
en bedre balance mellem 
mennesker, dyr og miljøet.”

Oversat af  
Daniel Nyberg Larsen / jnl
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I de seneste to år, har der været mange forsøg med 

udklækning af kyllinger i husene. ERFA-møder til at dele 

viden hjælper landmændene med yderligere at optimere 

systemet. Foto: Bert Jansen.

Subway fravælger antibiotika.
Den amerikanske fastfood-kæde Subway meddeler, at 
man fremover kun vil sælge kyllinge- og kalkunkød fra 
dyr, der ikke er behandlet med antibiotika, der er vigtige 
for mennesker, fra deres 27.000 restauranter i USA.
”Nutidens forbrugere er meget bevidste om, hvad de 
spiser, og vi har derfor foretaget ændringer for at opfylde 
deres efterspørgsel” siger Dennis Clabby, der arbejder 
med indkøb hos Subway, til TheCattleSite.
Initiativet, som vil blive gennemført i alle virksomhedens 
27.000 amerikanske restauranter, vil blive indført fra 
marts 2016. Første kommer kyllingekødet og kort tid der-
efter kalkunkødet. Vedrørende okse- og svinekød afven-
ter Subway til 2025, med henvisning til udbuddet.
”En ændring af denne art vil tage tid at gennemføre, især 
når udbuddet af oksekød produceret uden brug af antibi-

otika i USA er yderst begrænset. Vi arbejder tæt sammen 
med vores leverandører for få dette til at ske” siger Dennis 
Clabby.Tidligere på året meddelte McDonalds, at de vil 
stoppe salget af kyllingekød opdrættet med antibiotika, 
som er vigtige for menneskers sundhed. Den amerikan-
ske organisation Natural Resources Defense Council har 
været nogle af dem, der har kæmpet for, at Subway skulle 
følge McDonalds i denne sag.
”Det er en sejr for både folkesundheden og sandwichel-
skere. Dette initiativ fra verdens største fastfood-kæde 
er et stort skridt fremad i det igangværende arbejde for 
at eliminere rutinemæssig brug af antibiotika i produktio-
nen af kødet på vores tallerkener og menuer” siger Lena 
Brook, fra organisationen til TheCattleSite.

Jordbruksaktuellt / jnl
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Af Nicole Walker, Farmers Weekly 

Et af enhver fjerkræproducents pri-
mære ansvarsområder er at holde 
lugten fra farmen  nede på et accep-
tabelt niveau. Myndigheder har pligt til 
at behandle klager grundet lugt fra en 

række forskellige kilder, herunder fjerkræproduktion.
 
Myndighederne er især forpligtet til at undersøge tilfæl-
de, der menes at være årsag en ”lovbestemt gene”, der 
defineres som ”enhver lugt som opstår på en ejendom 
med industri, handel eller anden virksomhed, og som er 
til skade for sundheden eller er en plage”. 
Selvom det nogle gange er vanskeligt at måle, kan 
sådanne lugte resultere i indskærpelser og i sidste ende 
retsforfølgelse, så alle aktiviteter, som er potentielt lugt 
generende bør have procedurer til at mindske risikoen. 
Der er en række meget lugtende gasser relateret til 
fjerkræavl, herunder mercaptan, svovlbrinte, skatol, tio-
kresol og tiofenol. 
Men den største synder i lugtgeneklager er ammoniak 
(NH3) – som er en farveløs gas med en meget skarp 
lugt. Ud over at være barsk for næsen er ammoniak 
også irriterende og ætsende, og at komme i kontakt 
med selv lave koncentrationer kan hurtigt give hud- eller 
øjenirritation. 
Og da ammoniak er lettere end luft, spredes den let. I 
modsætning til andre tungere forbindelser, vil det ikke 
lægge sig i lavtliggende områder.

Kilder.
De vigtigste kilder til lugt fra en kyllingefarm anses for at 
være dyr, foder, stald, gødning og affald (herunder døde 
dyr), og disse er nøje overvåget af miljømyndighederne. 
Sammen med British Egg Industry Council (BEIC), Bri-
tish Poultry Council (BPC) og National Farmers Union 
(NFU), er der blevet produceret en række publikationer 
og tjeklister, som angiver de kilder og forskellige skridt 
fjerkræproducenter kan tage for at minimere emissioner-
ne fra deres bedrifter. 
De metoder, der kan bruges til at reducere emissioner-

ne, er normalt stedsspecifikke og vil variere afhængigt 
af størrelse, placering og typen af landbrug. Men to 
aspekter, der er fælles for alle, er godt management og 
effektiv overvågning. 
’Sniff test’ omkring fjerkræstalde hjælper med at 
bestemme intensiteten af   lugten, og dette kan under-
støttes ved hjælp af et felt olfaktometer til rutinemæssig 
overvågning. Hvis sådanne resultater ikke er entydige, 
så kan en mere robust laboratorieanalyse udføres. 
Det kan være nødvendigt at overveje at anvende tilsæt-
ningsstoffer til at maskere lugten til nogle bestemt opga-
ver, for eksempel kørsel af husdyrgødning, selv om dette 
ikke er en langsigtet løsning, og maskering af lugten kan 
også føre til klager. 
Hvis en producent har planer om at opfører en ny fjer-
kræstald, bør det overvejes om udformningen af   byg-
ningen kan minimere lugtemissionerne. For eksempel 
kan en ekstra væg ved enden af   stalden, til at bremse 
luftstrømmen og lade støvet sætter sig, være effektiv.
Lugt modellering kan også give indikationer om, den 
foreslåede nye bygning forventes at resultere i et irritati-
onsmoment for naboerne.

Hvordan man kan minimere lugt  
fra fjerkræbedrifter.
1. Foder
Gør rent efter spild, undgå fin formaling af foder, redu-
cere proteinindholdet i foderet og overvej at bruge foder-
tilsætningsstoffer.

� ›››
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2. Strøelse og gødning
Kontrol af luftfugtighed og temperatur, lufttørring af 
gødning fra æglæggere, oftere tømning af gødnings-
bånd (en eller to gange om ugen), placer gyllebehol-
deren væk fra følsomme receptorer, overvej placering i 
forhold til vindretningen, vedligehold dyrenes sundhed, 
giv tilstrækkelig halm / strøelse til for at binde nitrogen 
og for at forhindre ammoniakken at undslippe.

3. Ventilation
Sørg for at ventilationen er tilstrækkelig til stalden, 
udsugning via ventilatorer i taget (frigivelse fra højden 
hjælper med spredningen af   lugten), øg ventilatorhastig-
heden ved følsomme receptorer og rengør ventilationen 
regelmæssigt.

4. Indfangning / udsættelse
Sørg for at døre holdes lukkede eller brug fangegardiner 
før fuglene køres væk og parker køretøjer væk fra føl-
somme receptorer.

5. Brugt strøelse / gødning
Flyt til lastbiler i et lukket område, hvis det ikke bliver 
opbevaret på stedet, og hold køretøjer / påhængsvogne 
dækket, på nær under læsning.

6. Døde fugle
Opsaml døde fugle hyppigt, opbevar dem væk fra føl-
somme receptorer og dæk døde fugle, når det er muligt.

 ›››
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7. Infrastruktur
Vedligehold bygninger for at sikre en god standard, brug 
landskabet, træer og volde til at skabe barrierer.

8. Støv
Undgå ophobninger, minimere støvemissioner fra byg-
ninger og rengør ofte ventilationen for støv.

9. Overvågning
Vejrstationer bør installeres for at give information om 
den hyppigste vindretning. Mål luftfugtigheden i stalden, 
håndter af alle klager og foretag kontrol af det omkring-
liggende område sammen med nogen, der ikke regel-
mæssigt arbejder på farmen. Spørg naboerne om deres 
synspunkter og deres kommentarer.

10. Opfølgning
Gennemfør daglig kontrol for unormalt høje niveauer af 
lugte, sygdomme og planlæg med fravær af personalet.

11. Brug af husdyrgødning
Planlæg ikke at sprede husdyrsgødning i weekender 
eller på helligdage, eller hvis vindretningen er imod de 
følsomme receptorer, behandl gødningen (hvis påkræ-
vet). Lugten kan påvises op til 3 km fra marken. Hvis det 
er nødvendigt, lav af en gødningsplan.

12. Kontrol med forurenet vand
Hav et opsamlingssystem til brugt vand, vedligehold 
afløb og betonområder og fjern omgående beskidt vand 
som en del af rengøring af bygningen.

Kilde: NFU, BEIC og BPC s ’Poultry Industry Good 
Practice Checklist’, og Environment Agency’s vejledning 
‘How to comply with your environmental permit for inten-
sive farming’.

Oversat af Daniel Nyberg Larsen / jnl
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I TYSKLAND FORBYDES KOLONIBURE 
FRA 2025

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ NOVEMBER 2015

Kolonibure til æglæggende høner vil blive 
forbudt i Tyskland fra 2025. Det blev aftalt 

på et møde mellem føderale og statslige land-
brugsministre den 2. oktober 2015.

Oprindeligt havde Foreningen til udfasning af kolonibure 
(Bund den Ausstieg aus der Kleingruppenhaltung) fore-
slået 2035, hvilket fjerkræbranchen bakkede op om.

Forslag fra delstaterne blev accepteret.
Med hensyn til dato accepterede Forbundsministeriet 
for Fødevarer og Landbrug (Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)) et kompromis-
forslag fra delstaterne, dom på konferencen i Fulda fore-
slog et forbud fra 2025. På nøje fastlagte betingelser vil 
det være muligt i enkelte tilfælde at få en forlængelse på 
højst tre år.

Ingen ny tilladelser i hele Tyskland.
Der vil ikke længere blive givet nye tilladelser kolonibure i 
Tyskland. Niedersachsen og Rheinland-Pfalz er allerede 

stoppet med at give sådanne tilladelser. Bundesverband 
Deutsches Ei (BDE) kan ikke forstå afgørelsen fra 
den føderale regering. Så sent som i foråret i år mente 
BMEL, at der ikke var noget behov for et hurtigt forbud 
mod kolonibure, og at man bare skulle lade tilladelserne 
til denne produktionsform, som langsomt udfases, fordi 
forbrugerne ikke efterspørger æg fra disse produktions-
systemer, udløbe.

Længere afskrivningsperioder var planlagt.
Med den nu meget korte overgangsperiode griber den 
føderale regering ind i de utroligt populære generations-
skifteregler, og det påvirker den langsigtede bæredygtig-
hed på bedrifterne.
Desuden må det antages, at en betydelig del af investe-
ringerne i sådanne systemer blev foretaget under forud-
sætning af en gennemsnitlig afskrivningstid på 30 år. De 
pågældende ægproducenter skal således forvente store 
økonomiske tab. 

DGS / jnl

Kolonibure.
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Af Plamen Bochukov, Vitfoss/Vilofoss

Desinfektion af fjerkræstalden 
udføres normalt mellem produk-
tionsrunderne. I produktionspe-
rioden og især under den lange 
æglægningsperiode er mulighe-

derne for at håndtere mikroorganismerne begræn-
sede. Derfor er desinfektion under æglægning en 
brugbar løsning til bibeholdelse af sunde høner.

Gennem hele livet bliver æglæggere udsat for alskens 
skadelige bakterier og sygdomme. Og selvom man star-
ter en produktionscyklus med en super ren stald, kan 
de problemer, der forårsages af coccidier, salmonella, 
campylobacter, clostridium med flere ikke altid forhin-
dres. Derudover oplever fjerkræproducenterne meget 
ofte antibiotikaresistens over for mikroorganismer. Lige-
ledes stiger behovet for yderligere behandlinger primært 
ifm. stimulering af ydeevnen med vitaminer, mikro- og 
makronæringsstoffer og andre fodertilsætningsstoffer.
For at bekæmpe det stigende og ikke regulerbare brug 
af antibiotika i nogle lande, og den deraf følgende mar-
kante stigning i antibiotikaresistens over for mikroorga-
nismer på den ene side og den øgede stigning i kravene 
til fødevaresikkerheden på den anden side, er der blevet 
indført strenge regler for brug af antibiotika og rest-
koncentrationer i æg og kyllingekød. Ud fra dette blev 
Stalosan F, som produceres af Stormøllen, testet i en 
æglægningsvirksomhed i Bulgarien i løbet af en produk-

tionscyklus. Derved fik fjerkræproducenten mulighed for 
at kontrollere et bredt udvalg af patogener – bakterier, 
vira, svampe samt fluebestanden, hvor der er usædvan-
lig høj aktivitet, når der er organisk stof tilstede. Derud-
over har producenten fået en markant positiv indflydelse 
på miljøforholdene pga. neutraliseringen af ammoniak 
og svovlbrinte såvel som fugtigheden i strøelsen. På den 
måde spiller Stalosan F en vigtig rolle i biosikkerheden 
og for dyrenes velfærd i form af sygdomsbeskyttelse 
døgnet rundt gennem hele produktionscyklen.

Bedrift med problemer.
Der blev udført et forsøg hos en ægproducent i Bulgari-
en for at få bedriften ud af den negative spiral. Ægpro-
ducenten stod overfor mange udfordringer, og der 
blev gjort en stor indsats for at bekæmpe problemerne 
enkeltvis. Hovedproblemet var den stigende dødelig-
hed. Fra begyndelsen af året blev der observeret en høj 
dødelighed. Laboratorieforsøg isolerede E. coli O78, 
og derfor blev der behandlet med 2 slags antibiotika, 
enrofloxacin og en kombination af enrofloxacin + colistin 
efterfulgt af vitaminer. Virkningen af behandlingen redu-
cerede imidlertid kun dødeligheden i 10-14 dage, deref-
ter steg den igen. Dette fortsatte gennem hele perioden 
(i ca. 4,5 måned), før man begyndte at bruge Stalosan 
F pulver. Derudover kæmpede flokken med en kronisk 
parasitinfektion med spolorm (Aascaridia galli), som med 
mellerum blev behandlet med Vermitan premix i foderet 
i 5 dage.
Foderkvaliteten blev testet, og man fandt frem til, at kva-
liteten af solsikkeskrå var dårlig. Produktet blev straks 
erstattet med en bedre kvalitet, og iblandingsprocenten 
blev reduceret fra 8 % til 4 %. Dette havde dog ingen 
indflydelse på dødeligheden. En anden stressfaktor var 
melmiderne i strøelsen.  
Det gode var, at vandet også blev testet, og det viste sig 
at være af samme standard som drikkevand til menne-
sker. Behandling af vandet med organisk syreblanding 
blev iværksat for at forbedre saniteten af drikkevands-
ledningerne og tankene samt en forbedring i fuglenes 
fordøjelsessystem. Denne behandling udløste heller 
ingen resultater.

DESINFEKTION UNDER ÆGLÆGNING  
HOLDER HØNERNE SUNDE

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ NOVEMBER 2015

Hygiejne og desinfektion i produktionsperioden resulterer  

i en bedre ydeevne. Foto: Ton Kastermans 
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Figur 1 – Anvendelse af Stalosan F havde også indflydelse på 
æglægningsprocenten, hurtigt udbytte på ægproduktivitet og 
stabilitet.

Figur 2a – Den gennemsnitlige ugentlige ægproduktion - stald 
nr. 1.

Figur 2b – Den gennemsnitlige ugentlige ægproduktion - stald 
nr. 2.

Figur 2c – Den gennemsnitlige ugentlige ægproduktion - stald 
nr. 3.

Tabel 1 – Stalosan F forsøg i konsumægsproduktion, Bulgarien, 2014.

Tabel 2 – Stalosan F reducerede dødeligheden med 58,35 % (276 færre høns). ›››
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Anvendelse af Stalosan.
Efter en antibiotikabehandling på 5 dage startede man 
med at bruge Stalosan F. Det blev strøet ud de første tre 
dage og derefter en gang pr. uge i de næste 10 uger. 
Produktet blev spredt ud over hele gulvarealet, især i 
våde og fugtige områder og langs kanten i stalden. I alt 
blev der brugt 500 kg til de 12 behandlinger á 50 g/m². 
Fuglene viste en øjeblikkelig respons - dødeligheden 
faldt markant uden nogen form for antibiotikabehandling 
eller anden medicin, ægproduktionen steg og strøel-
seskvaliteten blev forbedret. Der var også en betydelige 
reduktion i flue- og melmidebestanden og derfor ingen 
reinfektioner med E.coli og heller ingen brug for antibi-
otikabehandlinger. Faktisk stoppede man med alle de 
øvrige behandlinger såsom ormekure, vandbehandlinger 
og BioZink medicin. Brugen af Stalosan F hjalp med at 
reducere produktionsomkostningerne.

Vigtig rolle inden for biosikkerheden.
Brugen af Stalosan F i hele produktionsperioden løser 
infektionsproblemer og forhindrer udviklingen af anti-
biotikaresistente bakterier. Produktet spiller en vigtig 
rolle ved opretholdelse af   fuglenes sundhedstilstand 
og deres evne til nemmere at klare stress. Produktet 
har også en betydelig indvirkning på dyrevelfærden. Det 
blev bevist, at Stalosan F virker, og at det kan bruges til 
sygdomsforebyggelse uden fare for fugle og inventar. 
Fuglene viste en tilfredsstillende respons på behand-
lingen med Stalosan F, og konklusionen er, at det er 
et kvalitetsprodukt, som er nødvendigt for at optimere 
fuglenes velbefindende. Derudover hjælper Stalosan F 
hønerne med at komme nemmere igennem stresssituati-
oner. Stalosan F spiller en vigtig rolle for fjerkræstaldens 
biosikkerhed, direkte forbundet med dyrenes sundhed 
og velfærd, og det er i stand til at reducere antibiotika-
behandlinger og andre stimulerende behandlinger.
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Succes fører til nedskæringer i den 
canadiske fjerkræbranche.
Efter et usædvanligt år med næsten 3,5 % vækst i 2015 forven-
tes den canadiske fjerkræsektoren at skulle skære ned i 2016 
og vende tilbage til de langsigtede produktionstendenser. Det er 
konklusionen af en ny rapport fra USDA Gain. For 2016 forventes 
en stigning på 2 % i produktionen kyllingekød, til 1,13 mio. tons, 
fordi de nuværende markedsforhold med forventet mangel på 
oksekød kombineret med forhøjede priser vil fortsætte og give en 
vækstmulighed for kyllingekød som en alternativ kilde til proteiner. 
Generelt med ’supply management’ vil fjerkræproducenterne få 
dækket deres produktionsomkostninger af slagterierne. På denne 
måde bliver landmændene i høj grad beskyttet mod virkningerne 
af svingende foderomkostninger. Typisk kan det samme ikke 
siges om fjerkræslagterierne, da deres evne til at sende højere 
omkostninger videre til deres kunder er mere begrænset. Men i 
betragtning af den nuværende situation, forventes det, at slag-
terierne vil fortsætte med at have avancer over gennemsnittet i 
det kommende år. For 2015 forventes slagtekyllingeproduktionen 
at stige til 1,11 mio. tons, hvilket svarer til en vækst på 3,5 % i 
forhold til sidste år, og det skyldes, at branchen har øget produkti-
onen for at imødekomme en større efterspørgsel. Når forsyninger-

ne af oksekød bliver mindre, og priser stiger, syntes forbrugerne 
først og fremmest at have vende sig til kylling som et alternativt 
protein, især i grill sæsonen. Det skal siges, at vækstrater som 
den anslåede i 2015 ikke er ses siden midten af 2000'erne, da 
kyllingebranchen i Canada syntes at have nået sit højeste vækst-
potentiale. Den canadiske slagtekyllingeproduktion oplevede en 
periode med hurtig vækst i 1990'erne, med en gennemsnitlig årlig 
vækstrate på 5,8 % for hele årtiet. Denne vækst afspejlede en 
stærk indenlandsk efterspørgsel fra både detail- og foodservice 
sektorerne og en ændring i forbrugernes præferencer væk fra rødt 
kød og mod en sundere alternativ i kylling. I årtiet fra 2000 faldt 
væksten i slagtekyllingeproduktionen til en langt mere beskeden 
gennemsnitlig årlig vækstrate på 1,6 %. Dette fald i væksten 
afspejlede en modnet marked, der synes at have maksimeret sit 
potentiale. For tiden vil den fremtidige vækst hovedsagelig komme 
fra den årlige stigning i canadiske befolkning, og af den etniske 
sammensætning af Canadas indvandring, hvor mange tilflyttere af 
asiatisk eller afrikansk oprindelse har en stærkere præference for 
kyllingekød end rødt kød. I øjeblikket er de begrænsede forsynin-
ger af rødt kød kombineret med høje priser med til at øge forbruget 
af kyllingekød, fordi kyllingekød er prissat konkurrencedygtigt og 
bliver fint præsenteret i forretningerne.
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Af Jens Jacob Faurbye, LVK

Den 2. – 4. 
november var der 

Nordic Poultry Conference i Oslo, 
og her fik jeg, som repræsentant 
for LVK, mulighed for at deltage.

En historie, som kørte af sporet.
Der var en hel del emner på programmet, men ikke 
mindst den norske mediestorm om ESBL-bakterier fyld-
te meget. For producenter, dyrlæger og andre fagfolk 
var det foruroligende at høre om, hvorledes en sag i 
medierne kan køre af sporet og bevæge sig væk fra det 
faglige. Man er nu tæt ved at miste muligheden for nara-
sin som coccidiostatikum i kyllingeproduktion i Norge. 
Fagfolk prøver at komme igennem med budskabet om, 
at der ingen sammenhæng er mellem ESBL-resistens 
problematik og narasin. 

Sundhedssituationen i Norden.
Sundhedssituationen i Norden blev kort gennemgået. 
De enkelte lande fremlagde i hovedpunkter, hvad der 
havde fyldt på sundhedsagendaen det forløbne år. For 
kort at resumere:
Rødsyge hos æglæggere i Sverige og Danmark har 
udløst alvorlige problemer i nogle besætninger. Vaccine 
har ikke altid holdt problemet helt i skak.
Coccidier hos æglæggere og opdræt har været et sti-
gende problem i Norden, som følge af den noget uheldi-
ge situation omkring vaccinemangel.
Coli- og andre systemiske infektioner hos slagtekyllinger 
var et generelt problem. I Sverige mente man dog at 
have styr på problemet igen – en udmelding, som gav 
anledning til mange gode faglige diskussioner i pau-
serne. I Finland har slagtekyllingeproblemerne næsten 
virket uoverskuelige. Her har man valgt en klar ”ikke-be-
handlings” strategi, som følge af en restriktiv antibioti-
ka-lovgivning. Om det er grunden til de markante pro-
blemer er svært at sige, da de førnævnte svenskere har 
lignende tilgang til problemet. Der er mange erfaringer 
at samle sammen på, hvis vi skal blive klogere på vores 

egne problemer i slagtekyllingeproduktionen i Danmark.
Campylobacter var og er stadig et aktuelt emne. Norden 
er godt foran konkurrerende markeder på dette felt – 
ikke mindst pga. rigtig god smittebeskyttelse. Men fordi 
noget går den rigtige vej, skal man jo ikke læne sig til-
bage og slappe af. ”CamCon”-projektet er et EU-støttet 
projekt med fokus på elimination af Campylobacter. Det 
er der kommet meget godt ud af. Prøv for eksempel selv 
at gå ind på ”e-learningsprogrammet” på WWW.CAM-
CON-EU.NET. Det er gratis og dig og dine medhjælpere 
kan tjekke om I stadig har styr på bl.a. smittebeskyttel-
se.

Danmark vært næste år.
Næste år er den nordiske kongres i Danmark. Den ene 
producent (fra Norge), der var med i Oslo, udtrykte håb 
om, at der i Danmark vil komme flere producenter, så 
der kan foregå en god erfaringsudveksling. En anbefa-
ling vi fra LVK kun kan bakke op omkring.
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