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Mexicos Grupo Bimbo vil skifte  
til alternative æg.
Det mexicanske selskab forventer at afslutte overgan-
gen globalt i 2025
Grupo Bimbo, et førende mexicansk og globalt bage-
riselskab og ejer af mærker som Bimbo, Marinela og 
Tía Rosa, har forpligtet sig til at fjerne buræg fra deres 
flydende ægforsyningskæde og kun købe alternative æg 
i Mexico og inden 2025 .
Rosalio Rodríguez, global senior vicepræsident for drif-
ten i Grupo Bimbo, meddelte, at selskabets bestræbel-
ser på at gennemføre denne overgang sker af hensyn til 
dyrevelfærden, og han tilføjer: "Med denne beslutning 
lever, Grupo Bimbo op til sit sociale ansvar, og vi mener, 
at dette tiltag vil blive en almindelig praksis i fremtiden ."
Grupo Bimbo slutter sig til snesevis af virksomheder, der 
allerede har forpligtet sig til at fjerne buræg fra deres 
forsyningskæder, herunder Unilever, Nestlé, General 
Mills og Starbucks .
Grupo Bimbo opererer på markederne i Mexico, USA, 
Canada, Latinamerika, Kina og Storbritannien .
Humane Society International (HSI), en af verdens stør-
ste dyreværnsorganisationer, er glade for udmeldingen 
fra Grupo Bimbo .
Elissa Lane, vicedirektør for HSI Farm Animals, siger: 
"Forbrugerne bekymrer sig om den måde, dyrene 
behandles på i fødevareproduktionen, og vi er glade for 
at se, at Bimbo tager disse bekymringer alvorligt ved 
at forpligte sig til at skifte til en 100 % alternativ forsy-
ningskæde for æg . Bimbo’s æg politik vil forbedre livet 
for utallige dyr og sender et klart budskab til ægbran-
chen i Mexico og i hele verden om, at alternative produk-
tionssystemer er vejen frem ."

Wattagnet .com / jnl

Fornuftig anvendelse og management af 
antibiotika i fjerkræbranchen.
Et panel af fjerkrædyrlæger vil tage udfordringen om at 
opretholde dyrevelfærden, sundheden og produktiviteten 
op og samtidig reducere brugen af antibiotika .
Bekymring over effekten af antibiotikaresistente bak-

terier i humanmedicin har fokuseret mere opmærksom-
hed på, hvordan antibiotika anvendes til behandling af 
fødevareproducerende dyr og fjerkræ . Som reaktion på 
forbrugernes og aktivister anmodninger, har food-ser-
vice-giganter i USA som McDonalds, Chick-fil-A, Sub-
way og andre givet løfter om kun at købe fjerkræpro-
dukter, der kommer fra fugle, der enten aldrig er blevet 
behandlet med antibiotika eller ikke er blevet behandlet 
med antibiotika, der er vigtige i humanmedicinen .
Fjerkræintegrationer ændrer produktionsmetoder for 
at imødekomme kravene fra markedet i USA . Fjerkræ-
producenter, ernæringseksperter og dyrlæger bliver 
udfordret af at skulle opdrætte fugle ved hjælp af mindre 
antibiotika og samtidig bibeholde en god produktivitet og 
dyrevelfærd uden, at det får negative konsekvenser for 
fødevaresikkerheden .
WATT Global Media vil være vært for en paneldiskussi-
on mellem fjerkræbranchens dyrlæger på International 
Production and Processing Expo i Atlanta i slutningen af 
januar 2016, hvor emnet vil være, hvilke erfaringer og/
eller tiltag integrationerne har gjort, som har reduceret 
eller elimineret brugen af antibiotika i nogle aspekter af 
deres aktiviteter, og hvilke udfordringer, de stadig står 
over for . Dr . Bruce Stewart-Brown, vicepræsident for 
fødevaresikkerhed og kvalitet hos Perdue Farms, og Dr . 
Brian Wooming, ledende dyrlægehos Cargill Turkey Pro-
ducts har allerede bekræftet, at de deltager i panelet .
Nogle emner, der vil blive drøftet:
•  Hvordan kan du opretholde dyrevelfærden med redu-

ceret brug af antibiotika?
•  Kan du fjerne brugen af antibiotika fra rugeriet uden 

at øge 7-dages dødeligheden?
•  Er der grænser for antibiotika-fri produktion, som 

detailhandelen bør vide?

Wattagnet .com / jnl
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Det forventes, at det globale marked fjerkræfoder 
vokser til 220 mia. $ (ca. 1.540 mia. kr.) i 2020, 
hvilket svarer til en gennemsnitlig årlig vækstrate 
på 2,7 % fra 182,5 mia. $ (1.278 mia. kr.) i 2013.

Globalt forventes produktionen af   fjerkrækød at stige fra 
95,7 mio . tons i 2011 til 124,6 mio . tons i 2017 . Dette 
gør fjerkræ den største kødart i den globale kødindustri, 
og i modsætning oksekød og svinekød er fjerkrækød 
religionsneutralt .
Den største produktion af fjerkrækød forventes i mel-
lemindkomstlandene som Kina og Brasilien på grund af 
stigende levestandard, omkostningsfordele i produktio-
nen og en stærk eksport og indenlandsk efterspørgsel .
Fjerkræbranchen i disse lande nyder også godt af lem-
pelige regler for foder .

Godt foder.
Sundt fjerkræ kræver tilstrækkelig mængde af proteiner 
og kulhydrater sammen med de nødvendige vitaminer og 
mineraler .
Disse næringsstoffer tilsættes som fodertilsætnings-
stoffer . Foderingredienser til fjerkræ omfatter primært 
kulhydrater, proteiner og fedtstoffer .
Kulhydrater er den vigtigste energikilde og udgør den 
største komponent i fjerkræfoderet, efterfulgt af vegeta-
bilske proteiner og animalske proteinkilder .

Fodertilsætningsstoffer. 
Fodertilsætningsstoffer tilsættes fjerkræfoder for at 
forbedre effektiviteten af   fuglenes vækst, deres æglæg-
gende kapacitet, forebygge sygdomme og forbedre 
foderudnyttelsen . Tilsætningsstoffer såsom smagsfor-
stærkere, kunstige og nærende sødemidler, farver og 
andre tilsættes også til fjerkræfoder for at øge kvalite-
ten .

Markedet for fjerkræfoder.
Væksten i fjerkræbranchen (både kød og æg) og stigen-
de efterspørgsel efter animalsk protein stiller større krav 
til markedet for fjerkræfoder .
Væksten på det globale marked for fjerkræfoder vil også 
øge markedet for tilsætningsstofferne - antibiotika, 
vitaminer, antioxidanter, aminosyrer, foderenzymer, og 
forsuringsmidler .
Slagtekyllinger dominerede det globale marked for fjer-
kræfoder i 2012 med en   markedsandel på over 50 % .
Det forventes, at det globale marked for fjerkræfoder 
vil vokse med i gennemsnit 6,1 % om året og nå en 
omsætning på 252,04 mia . $ (ca . 1 .766 mia . kr .) i 2018, 
og omsætningen på tilsætningsstoffer til fjerkræfoder 
forventes at vokse med i gennemsnit 6,0 % om året og 
nå en omsætning på $ 7,83 mia . $ (ca . 54,9 mia . kr .) i 
2018 . ›››
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Figur 1 – Opdelingen af markedet for fodertilsætningsstoffer 

efter værdi af typen af tilsætningsstof .

Figur 2 – Opdelingen af markedet for fjerkræfoder efter værdi 

af fodertype .
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Globalt har der været en øget efterspørgsel efter ani-
malsk protein, især fjerkrækød og æg .
Stigningen i den gennemsnitlige indkomst, stigende 
befolkning og øget urbanisering er nogle af de forhold, 
der driver efterspørgslen efter fjerkræprodukter og i sid-
ste ende fjerkræfoder og tilsætningsstoffer hertil .

Nordamerika.
I Nordamerika, der er en af   de førende globale produ-
center og et af de største markeder for fjerkræproduk-
ter, skønnes markedet for fjerkræfoder og fodertilsæt-
ningsstoffer at vokse med gennemsnitligt 6,6 % og 6,2 
% fra omkring 48,1 mia . $ (ca . 339 mia . kr .) og $ 1,7 
mia . $ (ca . 12 mia- kr .) i 2013 til 66,2 mia . $ (ca . 466 
mia . kr .) og 2,3 mia . $ (ca . 16 mia . kr .) i 2018 .
Markedet for fjerkræfoder og fodertilsætningsstoffer 
i Nordamerika vokser på grund af den stigende efter-
spørgsel efter kødprodukter, og Nordamerika er en af   de 
største forbrugere af fjerkræfoder og fodertilsætnings-
stoffer .
Markedet er primært drevet af stort vækstpotentiale i de 
mexicanske og canadiske markeder, mens det ameri-
kanske marked er fokuseret på nye, effektive og mere 
sikre foderblandinger og fodertilsætningsstoffer .
Der bliver også forsket i fjerkræfoder tilsat smags- og 
duftstoffer i Nordamerika, og det kan måske forbedre 
managementet i både   slagtekyllinge- og ægproduktio-
nen, fordi både smagen og produktiviteten forventes at 
blive forbedret med disse foderblandinger .
USA er den største forbruger af fjerkræfoder og foder-
tilsætningsstof i Nordamerika med en andel på hen-
holdsvis 83,6 % og 85,1 % af den samlede omsætning 
i 2013 .
Slagtekyllingefoder er det største segment indenfor fjer-
kræfoder, mens antibiotika udgør den største andel af 
tilsætningsstofferne til fjerkræfoder .

Asien.
Markedet for fjerkræfoder i Asien-Stillehavsområdet 
lå på $ 69,9 mia . $ (ca . 492 mia . kr .) i 2013, men det 
forventes at stige med 6 % om året og nå $ 93,3 mia . $ 
(ca . 657 mia . kr .) ved udgangen af   2018 .

Når markedet for fjerkræfoder i Asien-Stillehavsområdet 
opdeles i slagtekyllinge-, æglægger-, kalkun- og andet 
fjerkræfoder, så udgør det henholdsvis 52,2 %, 37,7 %, 
3,7 % og 6,4 % af det globale marked for fjerkræfoder .

Indien.
En af de førende og voksende aktører i denne region er 
Indien, som, fordi landet har en stor agro-teknologiske 
fordel, er kommet langt i at bruge fjerkræsektoren til 
gavn for den store befolkning samtidig med, at landet 
tjener masser af udenlandsk valuta på fjerkræprodukter .
Den indiske fjerkræfoderindustri, som er afhængig af 
en sund vækst i fjerkræbranchen, siges at have et stort 
uudnyttet potentiale, for den sydlige del af Indien har en 
langt større produktion og forbrug af fjerkræprodukter 
end resten af det store land .
Analytikere forventer, at markedet for fjerkræfoder i Indi-
en vil vokse med omkring 8 % fra 2013 til 2017 .
I de kommende år forventes potentialet for emballeret 
foder at vokse i et højere tempo traditionelt foder .
Regeringens initiativer til at øge produktionen af   fjerkræ 
og emballeret foder har bidraget til at sætte skub i væk-
sten i sektoren .

Artiklen er publiceret i ThePoultrySite Digital October 
2015 .
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Selvom den forventede vækst for 
produktionen af   fjerkrækød til 
2024 er blevet nedjusteret fra 2,25 
% om året til 2,0 % af OECD og 
FAO, vil globale produktionen af   
fjerkrækød stadig blive den stør-
ste kødart i 2021, skriver markeds-
analytiker Terry Evans.

Ved udgangen af 2024 forventes produktionen at nå 
næsten 134 mio . tons, hvilket skal sammenlignes med 
lidt under 129 mio . tons svinekød, 75 mio . tons oksekød 
og 17 mio . tons for fårekød .

FAO’s prognoser for 2015 viser, at den globale produk-
tion af fjerkrækød vil nå næsten 112 mio . tons, hvilket 
afspejler en stigning på kun 1,4 % i forhold til 2014, 
hvilket er i markant kontrast til en årlig vækstrate på 
omkring 3 % i de foregående 10 år .

Ifølge FAO’s Food Outlook Report har samtidig faldende 
foderpriser stimuleret væksten i mange lande, mens 
udfordringer for branchen især har været i Kina, hvor 
bekymringer over fugleinfluenza har givet en stagneren-
de efterspørgsel efter fjerkrækød, og sat en bremse på 
ekspansionen . Derfor skønner FAO nu, at produktionen 
af fjerkrækød i Kina i år vil ligge uændret på omkring 
18,5 mio . tons .
Som en generalisering udgør kyllingekød mellem 88-89 
% af den globale produktion af fjerkrækød .

Høj vækst i en lang periode.
Tabel 1 viser, at produktionen af kyllinge- og hønsekød 
i perioden 2000 til 2013 voksede med næsten 4 % om 
året fra 58,7 mio . tons til 96,3 mio . tons .
Fra 2000 til 2015 lå stigningen i produktionen i gen-
nemsnit på 3,6 %, højere i starten af perioden for mel-
lem 2010 og 2015 lå stigningen på 2,5 %, og fra 2014 
til 2015 vil stigningen i produktionen være på 1,5 % .

Tabel 1: Produktionen af hønse- og kyllingekød i de forskellige regioner (mio . tons) . (E2014 og F2015 er forfatterens estimater for 

slagtekyllinger er F2015 et estimat fra USDA .) . Kilder: FAO for hønse- og kyllingekød, USDA for slagtekyllinger .

Figur 1: Asien tegner sig for en tredjedel af den globale pro-

duktion af hønse- og kyllingekød (million tonnes) .

GLOBAL FJERKRÆ TRENDS  
– ASIEN TEGNER SIG FOR EN TREDJEDEL  
AF PRODUKTIONEN AF KYLLINGEKØD 
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Tabel 2: Udviklingen i produktionen af hønse- og kyllingekød i de enkelte lande i Asien (1 .000 tons) . Kilde: FAO . ›››
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Som et resultat ser det ud til, at produktionen af kyl-
linge- og hønsekød vil ligge på omkring 99 mio . tons i 
2015, og produktionen vil i 2016 nå over 100 mio . tons .
Produktion i Afrika er tæt på 5 mio . tons om året, mens 
den for Nord- og Sydamerika vil overskride 43 mio . tons 
i år .
Produktionen i Asien nærmer sig 33 mio . tons, mens 
den i Europa er tæt på 17 mio . tons . 

Det skal bemærkes, at tallene for produktionen omfat-
ter kommercielt slagtet kyllingekød, samt estimater for 
hobby- og baggårdsproduktionen plus kød fra udsatte 
æglæggere .

Over 60 mia. kyllinger.
Antallet af kyllinger der blev slagtet i 2013 udgjorde 
næsten 61,3 mia . stk ., hvilket var 20,7 mia . eller 51 % 

GLOBAL FJERKRÆ TRENDS  
– ASIEN TEGNER SIG FOR EN TREDJEDEL  
AF PRODUKTIONEN AF KYLLINGEKØD 
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Figur 2: Indiens slagtekyllingebranche har haft den største vækst, tæt fulgt af Tyrkiet .

Tabel 4: Udviklingen af produktionen af slagtekyllinger i de største lande i Asien (1 .000 tons) . 

(2015F er et estimat . Kyllingefødder er undtaget .) Kilde: USDA .
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mere end de 40,6 mia ., der blev slagtet i 2000 . For Asi-
en var de tilsvarende tal 25,1 mia . i 2013 og 14,7 mia . i 
2000, og det giver en stigning på 10,4 mia . eller 71 % .

Slagtevægten er stigende.
Det globale gennemsnit for den slagtede vægt steg i 
den betragtede periode fra 1,44 til 1,57 kg pr fugl .
Den gennemsnitlige slagtede vægt for kyllinger i Asien 
steg fra 1,26 kg til 1,28 kg, mens den gennemsnitlige 
slagtede vægt for kyllinger i Nord- og Sydamerika steg 
fra 1,67 kg til 1,98 kg .

Produktionen i udvalgte lande.
USDA laver skøn over produktionen af kyllingekød i 
udvalgte lande og regioner .
Deres skøn er, at slagtekyllingeproduktionen udgør 
omkring 88-89 % af den globale kyllinge- og hønse-
kødsproduktion, og deres prognose for 2015 er på 87,3 
mio . tons (tabel 1) .
Produktionen af kyllingekød i Asien steg med 4,3 % om 
året fra 18,6 mio . tons i 2000 til 32,2 mio . tons i 2013 
(tabel 1 og 2 og figur 1) .
I denne periode steg denne regions andel af den globale 
produktion fra 31,7 % til 33,4 % . I 2013 havde Asien ti 
lande, der producerede mere end 1 mio . tons kyllinge-
kød årligt (tabel 3), deres samlede produktion var på i 
alt næsten 27 mio . tons, hvilket repræsenterede 84 % 
af den regionale produktion . Tilbage i 2000 stod denne 
gruppe af lande for 82 % af den regionale produktion .

Kina.
Denne rangordning af lande, der producerer kyllingekød, 
placerer ikke overraskende Kina som nr . 1 med en pro-
duktion på 12,8 mio . ton i 2013 eller næsten 40 % af 
den samlede regionale produktion . Ifølge FAO’s skøn vil 
produktionen af fjerkrækød i Kina i år være på samme 
niveau som i 2014 .
Men data over slagtekyllingeproduktionen fra USDA 
(tabel 4 og figur 2) angiver, at produktion i Kina er 
reduceret i 2013 og 2014, mens der forventes en lille 
opsving i 2015 .
Det er værd at notere sig, at tallene for slagtekyllinge-

Tabel 3: Produktionen af hønse- og kyllingekød efter størrelse i 

de enkelte lande i Asien i 2013 (1 .000 tons) . Kilde: FAO . ›››
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produktionen fra USDA konsekvent har været højere 
end tallene fra FAO, hvilket understreger det punkt, at 
statistiske serier ofte er forskellige i absolutte tal ifølge 
kilden, selvom det ofte er de samme tendenser over tid .

Indien.
Den næststørste producent i regionen er Indien, hvor 
produktionen er steget med omkring 8 % om året fra 
865 .000 tons i 2000 til 2,3 mio . tons i 2013 .
Selvom produktionsudvidelsen synes at være brem-
set lidt i de senere år, peger tallene fra 
USDA stadig på en vækst på mere end 6 
% om året siden 2013, og denne 
vækstrate forventes at kunne, 
opretholdes i det mindste indtil 
2018 . 

Iran.
Ifølge FAO og også andre officielle kilder er Den Isla-
miske Republik Iran den tredje største producent af kyl-
lingekød i Asien, og produktionen er steget fra lidt over 
800 .000 tons i 2000 til næsten 2 mio . tons i 2013 .

Tyrkiet.
Produktionen af slagtekyllinger i Tyrkiet har også udvik-
let sig hurtigt med en vækst på over 7 % om året, og 
produktionen nærmer sig nu 2 mio . tons .

Thailand.
I Thailand led produktionen af slagtekyllinger en mas-
siv tilbagegang i 2004 (tabel 4), , efter et udbrud af 
højpatogen fugleinfluenza (HPAI), hvorefter flere lande 
forbød importen af frosne kylling .
Derfor faldt produktion med omkring 440 .000 tons eller 
33 % . Men ved at skifte til fremstilling af forarbejdede 
kyllingeprodukter har branchen siden været i stand til at 
vise en stabil vækst, og der forventes en rekordprodukti-
on på mere end 1,6 mio . tons i år .

Indonesien og Malaysia.
I både Indonesien og Malaysia er produktionen for-
doblet i størrelse siden 2000, selvom stigningen i 
produktionen i de seneste år har været begrænset .

Japan.
I modsætning til de øvrige førende producenter 
steg produktionen i Japan kun 1,5 % om året i 
den perioden fra 2000 til 2013, og produktionen 

forventes i år at være på niveau med sidste år .

Filippinerne.
Ifølge FAO rundede produktionen af kyllingekød i Filip-
pinerne 1 mio . tons i 2013, mens data fra USDA indi-
kerer, at slagtekyllingeproduktionen udgjorde omkring 
827,000 tons i 2013 og forventes at stige til 900 .000 

tons i 2015 .

Artiklen er publiceret i ThePoultrySite Digital 
October 2015 .
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Frankrig.
De franske veterinærmyndigheder har den 25 . 
november 2015 meddelt, at der er konstateret 

udbrud af højpatogen fugleinfluenza (HPAI) H5N1 i et 
baggårdsfjerkræhold med 32 dyr beliggende i Dordogne 
(Sydvestfrankrig) . HPAI H5N1 blev konstateret den 24 . 
november, men forebyggende aflivning blev iværksat den 
20 . november pga . forøget dødelighed (22 ud af 32 dyr 
døde) . 
Den 30 . november 2015 oplyste de franske veterinær-
myndigheder, at der ligger to besætninger i 3 km zonen 
og 15 besætninger i 10 km zonen . I medfør af Kommis-
sions beslutning 2006/435 er der oprettet en B-zone . 
Samling af fjerkræ i departementet Dordogne er forbudt . 
Der er etableret intensiveret overvågning i både tam-
fjerkræbesætninger og vilde fugle (særligt i fugle fundet 
døde) . 
På mødet blev det oplyst, at der gennem den serolo-
giske overvågning er konstateret yderligere to udbrud 
i Dordogne . Det 2 . udbrud er konstateret den 29 . 
november i en kommerciel andebesætning med 14 .000 
ænder, hvor der er påvist med HPAI H5 (N-typen kan 
ikke bestemmes) . Der er 36 km mellem baggårdsfjer-
kræholdet og nr . 2 
besætning .

Det 3 . udbrud er konstateret den 30 . november i en 
besætning med 1 .168 gæs og 170 ænder, hvor der er 
påvist HPAI H5N2 . 
Den 7 . december har de franske veterinærmyndigheder 
oplyst til EU-kommissionen, at der gennem den intensi-
verede overvågning er konstateret yderligere 3 udbrud af 
HPAI H5 . Èt nyt udbrud i en andebesætning i Dordogne 
og to udbrud (i perlehøns og ænder) i departementet 
Landes (Sydvestfrankrig) . 
Bekæmpelsesforanstaltninger i medfør af AI-direktivet 
(2005/94) er iværksat . 

Lav risiko for Danmark.
Med henblik på at vurdere risikoen for at have indført 
smitte fra Frankrig til Danmark ved direkte indførsler af 
levende fjerkræ, daggamle kyllinger og rugeæg, er der 
udført søgning i TRACES . Der er undersøgt indførsler 
og udførsler indenfor de seneste 2 måneder fra den 8 . 
december 2015 . Der har i perioden ikke været indførsler 
fra Frankrig til Danmark . 
Der har i perioden været fire udførsler af levende fjerkræ 
fra Danmark til Frankrig . Ingen af udførslerne er gået til 
Dordogne (udførslerne er gået til Nord- og Nordvest-
frankrig) .
Fødevarestyrelsen vurderer, at den samlede risiko for 
smitte med fugleinfluenza til dansk fjerkræ er lav .

Sidste nyt.
Den forstærkede overvågning af fugleinfluenza i regio-
nen har ført til påvisning af yderligere mistanke, og pr 9 . 
december 2015 er 11 nye udbrud af H5 undertyper, her-
under N1, N2 og N9 er blevet bekræftet . Disse udbrud 
blev alle påvist i den sydvestlige del af Frankrig i kom-
mercielle besætninger med ænder, gæs, høns og perle-
høns, samt i hobbyflokke i departementerne Dordogne, 
Landes, Haute-Vienne og Aveyron . 
Veterinære kontrolforanstaltninger for at forhindre spred-
ning af infektionen er truffet, herunder nedslagning af alt 
fjerkræ på de berørte bedrifter og etablering af beskyt-
telses- (3 km) og overvågning- (10 km) zoner .
Desuden er der blevet påvist lavpatogen fugleinfluenza 
(LPAI) af subtype H5N2 i to andebesætninger i Landes .
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Tyskland.
De tyske veterinærmyndigheder har den 7 . 
december 2015 informeret om, at der er kon-

stateret udbrud af lavpatogen fugleinfluenza H5N2 i en 
besætning med 13 .100 dyr (9 .300 æglæggere, 200 
hønniker, 1 .500 gæs, 2 .000 ænder og 100 kalkuner) . 
Besætningen er beliggende i Roding, Landkreis Cham i 
Bayern (Sydøsttyskland) . 
Besætningen er konstateret smittet gennem den ruti-
nemæssige overvågning for AI, hvor prøver fra gæs 
var serologisk positive . Ingen af dyrene i besætningen 

udviste kliniske symptomer på smitte . Kun gæssene var 
udegående . 
Bekæmpelsesforanstaltninger i medfør af AI-direktivet 
(2005/94) er iværksat . Der er oprettet en 1 km zone 
omkring den smittede besætning . I zonen er der 11 
besætninger; hovedsageligt baggårdsfjerkræhold, der vil 
blive undersøgt klinisk og ved udtagning af prøver . Kil-
den til udbruddet er indtil videre ukendt . 

Lav risiko for Danmark.
Med henblik på at vurdere risikoen for at have indført 

smitte fra Tyskland til Danmark ved 
direkte indførsler af levende fjerkræ, 
daggamle kyllinger og rugeæg, er der 
udført søgning i TRACES . Der er under-
søgt indførsler og udførsler indenfor de 
seneste 2 måneder fra den 8 . december 
2015 . 
Der har i perioden været 15 indførsler 
fra Tyskland til Danmark . Alle indførsler 
stammer fra Nord- og Nordvesttyskland . 
Der har i perioden været 490 udførsler 
af levende fjerkræ og daggamle kyllinger 
fra Danmark til Tyskland og 10 udførsler 
af rugeæg . Ingen af udførslerne er gået 
til delstaten Bayern .
Fødevarestyrelsen vurderer, at den sam-
lede risiko for smitte med fugleinfluenza 
til dansk fjerkræ er lav .

Fødevarestyrelsen / OIE / jnl
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GLOBAL IMPORT AF FJERKRÆKØD DALER I 2015 
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ DECEMBER 2015

Silas Berthou, Landbrug & Fødevarer  

Ifølge FN’s fødevareorganisation 
FAO, ventes den globale import 
af fjerkrækød at falde med 1 pct. 
i 2015, hvilket vil blive det første 
fald siden 2009 og det kan pri-

mært henføres til tre faktorer: Større indenlandsk 
fjerkræproduktion i importlande, udbrud af fug-
leinfluenza i USA i foråret, samt handelspolitiske 
ændringer i Rusland. 

Importen til især Rusland og EU falder markant 
I 2015 forventer FAO, at import af fjerkrækød i verden 
vil falde med 1 % til 12 .093 mio . kg . Dette fald på 161 
mio . kg skyldes primært forventet lavere import i Rus-
land og EU, som hver især venter et fald på henholdsvis 
på 39 % og 8 % . 
Det markante fald i den russiske import af fjerkrækød 
for andet år i træk er forventeligt og skyldes en stigende 
indenlandsk produktion, samt stop for import fra spe-
cifikke lande siden august 2014 . Faldet i import af fjer-
krækød til EU kan henføres til, at lavere foderomkostnin-
ger har mindsket omkostninger hos EU-producenterne 
og dermed gjort fjerkrækød fra især Brasilien og Kina 
mindre attraktive . 

Figur 1: Importen af fjerkrækød ventes at falde, især fra Rus-

land .

De to største importører i verden, Kina og Japan, forudsi-
ges at kunne opretholde deres niveau af import i forhold 
til de forrige år . Kina og Japan står tilsammen for en fjer-
dedel af den globale import af fjerkrækød i 2014, med en 
import hver især på 1 .704 og 1 .066 mio . kg fjerkrækød .

Amerikansk fjerkræeksport har haft et hårdt 2015. 
Den lavere importefterspørgsel betyder ligeledes lavere 
eksport af fjerkrækød . De tre største eksportører i ver-
den er Brasilien, USA og EU med globale markedsande-
le på henholdsvis 33 %, 31 % og 11 % . To af disse eks-
portører, Brasilien og EU, forventes at fortsætte deres 
eksportniveau fra de seneste år med en fremgang på 3 
% i deres eksport for begge .

Figur 2: Eksporten af fjerkrækød ventes at falde, især fra USA

Den amerikanske eksport af fjerkrækød har derimod 
haft et hårdt 2015 og ventes at falde med 8 % Faldet 
er i høj grad relateret til et udbrud af fugleinfluenza i 13 
amerikanske stater, hvilket har fået importører af ameri-
kansk fjerkrækød til at se sig om efter nye leverandører . 
Det har blandt andet gavnet Thailand og Tyrkiet, som 
forudsiges en fremgang i deres eksport af fjerkrækød på 
henholdsvis 15 % og 2 % . Især Thailands eksportfrem-
gang på 116 mio . kg er markant, hvilket er næsten lige-
så meget som Brasiliens eksportfremgang på 119 mio . 
kg . Derimod ventes Argentina at eksportere 76 mio . kg 
mindre i år, svarende til et fald på en fjerdedel . 
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Hvad betyder alt dette for danske landmænd? 
Som nævnt ovenover forventer FAO et fald i EU’s import 
af fjerkrækød på 8 % bl .a . på grund af lavere foderom-
kostninger, som har forbedret de europæiske (herunder 
danske) fjerkræproducenters relative konkurrencesi-
tuation på verdensmarkedet i forhold til eksportører af 
fjerkrækød fra Sydamerika og Asien . Det betyder nemlig 
bedre afsætningsmuligheder indenfor EU’s grænser . 
Sagt på en anden måde, så bliver de danske og euro-
pæiske fjerkræproducenter hjulpet af, at verdensmar-
kederne for korn og sojabønner i øjeblikket bugner, 
hvilket har presset foderomkostningerne nedad . Det er 

kærkomment i et år, hvor efterspørgslen efter import af 
fjerkrækød i verden aftager for første gang siden 2009 . 

Referencer: 
FAO (2015): Meat and Meat products Price and Trade 

Update: October 2015  
http://www .fao .org/economic/est/est-commodities/
meat/en/ 

FAO (2015): FAO Food Price Index: 08 October 2015 
http://www .fao .org/worldfoodsituation/foodpricesin-
dex/en/

JBS vil investere mere end 1,1 mia. reals i 
svin og fjerkræ enheder i Mata Grosso du 
Sul.
JBS meddelte ved et arrangement i Dourados, 214 km 
fra Campo Grande, at de vil investere 1,1 mia . reals (ca . 
1,9 mia . kr .) i udvidelser af eksisterende og i nybygning 
af forarbejdningsanlæg til fjerkræ og svinekød i Mato 
Grosso do Sul .
Investeringerne vil blive placeret i fire lokalområder . I 
Dourados vil selskabet udvide forarbejdningsanlægget til 
svinekød for at fordoble deres produktionskapacitet . Den 
planlagte investering er på 500 mio . reals (ca . 875 mio . 
kr .), og udvidelsen, der skal være afsluttet ved udgangen 
af 2016, vil skabe 1 .550 nye arbejdspladser .
I Sidrolândia og Caarapó vil installationen af nye produk-
tionslinjer øge produktionen afi kyllingekød med hen-
holdsvis 1 .398 og 315 tons om måneden .
I Itaporã vil JBS med en investering på 450 mio . reals 
(ca . 788 mio . kr .) ombygge, udvide og modernisere et 
gammelt kølelager til et kalkunkompleks med foderfa-
brik, rugeri, farme, slagteri, forarbejning, lager og andre 
strukturer . Anlægget vil blive det største produktionsan-
læg for kalkuner i Latinamerika .
Bestyrelsesformanden for JBS, Gilberto Tomazoni, 

understregede, at god institutionelle miljø var afgørende 
for, at investeringerne blev placeret i Mato Grosso do 
Sul . "Her har vi en god atmosfære, og guvernør Reinaldo 
Azambuja var positiv overfor disse investeringer . Vi har 
korn og kan udvide gennem incitamenter fra delstatsre-
geringen" sagde han .
Guvernøren Reinaldo Azambuja påpegede, at der var et 
stærkt engagement for, at disse investeringer kommer 
til staten, og at denne type projekt er ideel til at styrke 
økonomien med fremstilling af forædlede produkter .
"Vi ønsker denne form for partnerskab med henblik på 
at stoppe eksporten af råvarer og styrke økonomien . 
Incitamenterne (skattelettelser), som vi leverer, er tæt på 
90 %, og de følger logikken i øget beskæftigelse . Jeg er 
sikker på, at vi er på rette spor" sagde Azambuja .

Globo .com / jnl

KORT NYT FRA UDLANDET
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I forbindelse med Miljø- og fødevareminister Eva 
Kjer Hansens besøg i Vietnam og Kina fra 8. til 14. 
november deltog jeg i erhvervsdelegationen under 
Kinabesøget.

Tirsdag i Shanghai.
Ministerbesøget i Kina blev indledt i Shanghai, hvor der blev 
underskrevet en miljøsamarbejdsaftale mellem en dansk 
virksomhed og en kinesisk region .
Derefter fulgte en reception for danske miljø- og fødeva-
revirksomheder i Shanghai-området og deres kinesiske 
samarbejdspartnere . Menuen, der var blevet sammensat 
og produceret af den danske stjernekok Umut Sakarya, der 
tidligere har arbejdet på Noma, bestod blandt andet af flotte 
djævleæg og nogle ’bøfsandwich’, hvor det hakkede okse-
kød var erstattet af nogle ordenlige skiver svinemørbrad .

Onsdag i Shanghai.
Vi besøgte fødevaremessen Food & Hotel China 2015, 
som fødevareministeren sammen med flere andre landes 
ministre var med til at åbne .
Herefter blev de danske stande besøgt, og her kunne 
bl .a . repræsentanterne fra Danpo berette, at selv om der 
e underskrevet en protokol, så er der stadig stor usikker-
hed omkring, hvornår en eksport fra Danmark til Kina kan 
begynde .
Eva Kjer Hansen besøgte også Ovodans store stand, og 
her fortalte Jørn Frandsen, adm . direktør for Lactosan-Sa-
novo, om deres kinesiske selskab og om hvilke produkter, 
de producerer til det kinesiske marked .

Onsdag i Beijing.
Fra Food & Hotel China 2015 gik turen direkte til lufthav-
nen, hvorfra vi fløj til Beijing, hvor Carsten Damsgaard, 
Danmarks ambassadør i Kina, havde inviteret til middag på 
ambassaden, der blev færdigbygget i juni 1974, og som er 

designet af den danske arkitekt Gehrdt 
Bornebusch . Ambassadør Carsten 
Damsgaard har, for at kunne repræ-
sentere Danmark bedst muligt overfor 
kinesiske besøgende, insisteret på at 
have en dansk kok, og efter at have 

smagt hendes fremragende tilberedninger, kan jeg bare 
konstatere, at han har truffet et klogt og godt valg .
 
Torsdag i Beijing.
Torsdag var der først møde med China Food and Drug 
Administration (CFDA), hvor de fortalt, at den kinesiske 
fødevarelovgivning var blevet samlet på færre myndigheder 
end hidtil, og at de gerne ville lære af den danske model . 
Det blev dog ikke denne gang, for efter det kinesiske 
indlæg, gik alle kineserne, så den planlagte workshop, 
hvor tingene skulle have være drøftet mere i detaljer måtte 
aflyses . Der var også møde med China Quality Certification 
Center (CQC), hvor bestående relationer blev genopfrisket 
og nye blev skabt .
 
Fredag i Beijing.
Om fredagen besøgte erhvervsdelegationen et højkvali-
tetssupermarked og et par markeder med friske fødevarer, 
men ingen steder så vi levende dyr . I supermarkedet, vi 
besøgte, var alt fjerkrækødet pakket i bakker (fersk) eller i 
poser (frost) . Udbuddet var ret varieret og udskæringerne 
blev solgt som derhjemme . Der var også hele kyllinger med 
sort skind . Udbuddet af æg var begrænset, men der var 
både hønse, ande- og vagtelsæg samt saltede kogte æg . 
Udbuddet af fjerkrækød og æg på markederne var stort 
og varieret, og på markederne kunne man få udskåret det 
stykke kød eller få det antal æg, man ønskede . 

Afslutning.
For danske kyllingeprodukter og æg er det kinesiske mar-
ked bestemt interessant, og de danske produkter burde 
kunne finde deres plads i højprissupermarkederne i de sto-
re byer ved siden af dansk lurpakket smør . ›››

Fødevareminister Eva Kjer Hansen var med til at åbne fødeva-
remessen Food & Hotel China 2015 .
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Fødevareminister Eva Kjer Hansen hjalp til med at anrette 

nogle af serveringerne .

Jørn Frandsen, adm . direktør for Lactosan-Sanovo, på 

Ovodans stand .

Flot anrettede djævleæg . Umut Sakarya fortæller om aftenens menu .

Jørn Frandsen forklarer fødevareminister Eva Kjer Hansen 

om de produkter, som de producerer og sælger i Kina, mens 

ambassadør Carsten Damsgaard og Ole Linnet og Søren 

Falck fra DI lytter .

Fødevareminister Eva Kjer Hansen og Karen Hækkerup, 

adm . direktør i Landbrug & Fødevarer, hører Danpos 

repræsentanter fortælle om problemerne med at få adgang 

til det kinesiske marked . Foto: Birthe Steenberg .  ›››
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Hønseæg i mange farve samt ande- og vagtelæg på et 

marked i Beijing .

Æg i specialindpakning i et højkvalitetssupermarked  

til Beijing . 6 æg for ca . 48 kr .

Fjerkrækød på et marked i Beijing . Indmad – her fra udsætterhøner – var også nemme  

at finde på markedet .

20 æg i plastikbakker til ca . 32 kr . Hel kylling med sort skind til ca . 80 kr . pr kg . ›››
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Kyllingeparteringer til henholdsvis ca . 80  

og ca . 120 kr . pr kg .

Birthe Steenberg og fødevareminister Eva Kjer Hansen 

kigger på fjerkrækød i en af de meget få kølediske på mar-

kedet . Foto: Lao Jiuchi .

Det sulfatkonserverede æg – nu uden skal .

Kyllingeparteringer på et marked i Beijing .

Æg, der har været opbevaret i sulfat i 15 dage .

Hønse-, ande-, gåse- og konserverede æg på et marked  

i Beijing .

Jann Dollerup Vig Jensen og fødevareminister Eva Kjer 
Hansen diskuterer udbuddet af æg på markedet i Beijing .

Jørgen Nyberg Larsen og Jann Dollerup Vig Jensen ville 
gerne dele et sulfatkonserveret æg med fødevareminister 
Eva Kjer Hansen, men hun afslog venligt, mens statskonsu-
lent Poul Jacob Erikstrup smilende ser til . Foto: Lao Jiuchi .

jnl
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Af Rachel Becker, skribent for Nature 

Æggene af gensplejsede høner 
indeholder et enzym, der kan 
behandle en sjælden sygdom. 
 
FDA har godkendt en høne, der er ble-

vet genetisk manipuleret til at producere et lægemiddel 
i sine æg . 

Lægemidlet, Kanuma™ (sebe-
lipase alfa), der er godkendt til 

behandling af patienter i alle alder med diagnosen lyso-
somal acid lipase deficiency (LAL-D), er et rekombinant 
humant enzym, der markedsføres af Alexion Pharma-
ceuticals . Det erstatter et defekt enzym i mennesker 
med en sjælden, arvelig tilstand, der forhindrer kroppen 
fra at bryde ned fedtmolekyler i cellerne . 

Farmaceuticals (afledt af ordet 
’farm’).
Efter godkendelse af FDA den 8 . 
december, slutter Kanuma™ sig en 
lille gruppe af ’farmaceuticals’ på det 
amerikanske marked . I 2009 god-
kendte FDA genmodificerede geder, 

der producerer et antikoagulerende stof kaldet ATryn 
(antitrombin) i deres mælk . Og sidste år godkendte FDA 
et lægemiddel til behandling af hereditært angioødem, 
som er produceret af transgene kaniner . 
FDA seneste beslutning ”viser, at ATryn geder var 
ikke bare en one-off” siger Jay Cormier, advokat hos 
Hyman, Phelps og McNamara i Washington DC og tid-
ligere videnskabelig reviewer for FDA . ”Processen kan 
fungere i mere end blot et bestemt enestående tilfælde .” 

Kanuma™.
FDA fremskyndede godkendelsesproceduren for Kanu-
ma™ ved at give det en prioritet, klassificere det som et 
medikament til behandling af en sjælden sygdom og en 
betegnelse som gennembrud-terapi . Sygdommen, som 
det skal behandle, LAL-D, forårsager, at fedt ophobes 
i leveren, milten og blodbanerne . En form for sygdom-

men, der rammer spædbørn, er hurtigt 
dødelig . En anden form, der rammer 
ældre patienter, forårsager leverfor-
størrelse, fibrose og cirrose, samt hjer-
tekarsygdomme . 
”Før vi havde dette stof, havde vi ikke 
nogen behandling til de patienter, 

der virkelig behandlede den underliggende biokemiske 
defekt” siger Barbara Burton, en børnelæge med 
Northwestern University’s Feinberg School of Medicine 
i Chicago, Illinois . Diætisterne kunne kun give næring 
og understøttende behandling til spædbørn, siger Bur-
ton, der samarbejdede med Alexion om at gennemføre 
kliniske forsøg . Ældre patienter behandles med statiner, 
som ikke behandler fedtopbygning i leveren . 
 
Ikke til at spise. 
I modsætning til den gensplejsede laks, der blev god-
kendt til føde for mennesker af FDA i november, er de 
transgene høner, der producerer Kanuma™ ikke bereg-
net til at komme ind i fødevareforsyningen . Men ligesom 
med laksen, anser FDA hønens genetiske modifikationer 
for at være ’dyremedicin’ . 
”Fordi hver celle i den modificerede høne indeholder 
ændret DNA, er hele hønen under FDA’s ansvarsområ-
de” siger Cormier . 
I processen med at godkende ’dyremedicin’ har FDA 
undersøgt, om ændringernes i hønernes DNA ville skade 
dem, og om det ændrede DNA var stabilt, så det gives 
videre til nye generationer af kyllinger . FDA siger, at det 
ikke er sandsynligt, at hønerne ved et uheld kommer ind 
i fødevareforsyningen eller skader miljøet, fordi de lever 
hele livet i lukkede stalde . 

William Muir, en genetiker 
fra Purdue University i West 
Lafayette, Indiana, roste 
FDA’s beslutning om at god-
kende de transgene høner . 

”Sluserne åbner sig” sagde han ”og jeg kan ikke vente 
med at se, hvad der kommer næste gang .”

jnl
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Thailands fjerkræindustri betragtes som en suc-
ceshistorie i nationens landbrugssektor, og en af   
de vigtigste komponenter i Thailands ambition om 
at blive ’Verdens køkken’. 

Fra 1990 til 2014 steg produktionen af fjerkrækød i 
Thailand med 173 % . 
Siden 1980 har fjerkræindustrien forvandlet sig fra en 
lokal produktion i landdistrikterne primært til indenlandsk 
forbrug til produktion i industriel målestok primært til 
eksport til internationale markeder . 

Meget fjerkrækød eksporteres.
Fjerkrækød er blevet et af   Thailands vigtige landbrugs-
produkter til eksport, efter ris og gummi . 
Det forventes, at Thailands samlede eksport af fjer-
krækød vil fortsætte med at stige for at overskride 
900 .000 tons i 2020 .

Figur 1: Thailands eksport af kyllingekød . Total eksport i 2014: 

578 .886 ton .

Kilde: Thai Broiler Processing Exporters Association .

De store selskaber bestemmer. 
Den industrielle kyllingeproduktion blev introduceret i 
Thailand så tidligt som i 1970’erne . Et centralt skridt var 
selskabernes beslutning om at have kontraktproduktion 
i landdistrikterne, et fænomen der senere er blevet vidt 
udbredt i den thailandske landbrugsproduktion . 
Rapporter fra arbejds- og menneskerettighedsorganisa-
tioner viser, at mange landmænd er blevet 
udnyttes, og at kontrakterne ofte har været til ensidig 
fordel for virksomhederne . 

Fugleinfluenza ramte hårdt.
Fjerkræindustriens position som Thailands mest lovende 
segment i fødevaresektoren blev brutalt ramt af udbrud-
det af højpatogen fugleinfluenza (HPAI) i 2004 . I januar 
2004 blev virusset bekræftet i mennesker og fjerkræ i 
Thailand . Det omfattende udbrud forårsagede snesevis 
af dødsfald og betydelig skade på den indenlandske 
industri . Som en sikkerhedsforanstaltning indførte EU et 
forbud mod import af ikke-varmebehandlet kyllingekød 
fra Thailand, der var gældende fra 23 . januar 2004 til 
den 1 . juli 2012 .

Importforbuddet i EU gav udvikling i Thailand. 
Udbruddet af HPAI viste sig at være en katalysator 
for vidtrækkende strukturelle ændringer på tværs af 
Thailands fjerkræindustri, som har øget produktion, 
og udbruddet ansporede til en overgang mod vertikalt 
integreret farms . Med andre ord kontrollerer de samme 
selskaber i dag i vid udstrækning hele forsyningskæden 
– fra produktionen af fjerkræfoder til udrugning og pro-
duktion af slagtekyllinger og fra forarbejdning af føde-
varer til markedsføring og eksport . I løbet af årene med 
forbuddet fra EU mod import af ikke-varmebehandlet 
fjerkrækød fra Thailand, fortsatte branchens 
eksport af forarbejdede fjerkræprodukter med at vokse .

Figur 2: Thailands produktion af fjerkrækød i perioden 1990-

2014 (1 .000 tons) .

Kilde: USDA http://www .indexmundi .com/agriculture/?coun-

try=th&commodity=broiler-meat&graph=production .
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Nu en global spiller. 
I marts 2013 rapporterede WHO om 132 humane infek-
tioner med fugleinfluenza, og 44 dødsfald, i Kina . I 2014 
blev der rapporteret om humane tilfælde i Malaysia . Selv 
om der har været og stadig er problemer med fødeva-

resikkerheden i de omkringliggende lande, er Thailand 
vokset til at blive en fremtrædende leverandør af fjer-
krækødprodukter til det globale marked, hvor Brasilien 
er nummer et .

Swedwatch / jnl

Royal Caribbean skifter til alternative æg.
Royal Caribbean meddelte den 3 . december, at der fra 
2022 kun vil blive serveret æg fra alternative produktio-
ner ombord på deres krydstogtsskibe .
"Ved at skifte til 100 % alternative æg, kan vi ikke kun 
levere kvalitetsfødevarer, men vi handler også ansvarligt, 
når det kommer til dyrevelfærd i fødevaresystemet" siger 
Mike Jones, Royal Caribbean Cruises vicepræsident 
for forsyningskæden . "Royal Caribbean støtter food-
service-branchens rejse i denne retning, og vi vil fortsat 
dyrevelfærden i betragtning, når vi indkøber fødevarer til 
vores skibe ."
Royal Caribbean introducerede alternative æg i deres 
forsyningskæde i 2010 .
Samtidig med at selskabet meddelte, at de ville skifte 
til alternative æg fra 2022, gentog de deres tilsagn om 
også fra 2022 at eliminere svinekød fra bedrifter, hvor 
søerne står i bokse i drægtighedstalden . 
Royal Caribbean er en af flere virksomheder, der for 
nyligt har meddelt, at de vil skifte til alternative æg efter-
hånden som efterspørgslen efter dem vokser .
Restaurantkæderne Jack in the Box og Qdoba har med-
delt, at alle deres æg vil komme fra alternative systemer 
fra 2025 . General Mills har også meddelt, at de ville 
udfase brugen af æg fra burhøns i 2025 . 

Wattagnet .com / jnl

Michael Foods skifter til alternative æg.
Michael Foods, en division af Post Holdings Inc ., for-
pligtet sig til lave fremtidige investeringer i alternative 
ægproduktionssystemer for at imødekomme forbruger-
nes efterspørgsel . Michael Foods er den sjette-største 
ægproducent i USA .
I en erklæring sagde selskabet, at de er meget opmærk-
somme på alle spørgsmål, der vedrører den nationale 
forsyning af æg, herunder kundernes behov, forbruger-
nes efterspørgsel og staldsystemer . Da efterspørgslen 
efter alternative æg vokser, sagde Michael Foods, at de 
vil fortsætte med at investere i produktion af alternative 
æg til at imødekomme efterspørgslen, og at de vil anbe-
fale ægprodukter lavet af alternative æg .
"Alternative æg fremstår som den sandsynlige fremtid af 
ægbranchen" sagde Jim Dwyer, Michael Foods' admini-
strerende direktør . "Vores kunder kræver i stigende grad 
alternative æg og produkter fremstillet af alternative æg . 
Vi arbejder aktivt med vores kunder og leverandører om 
at omlægge til alternative staldsystemer for at efterkom-
me efterspørgslen ."
Selskabet tilføjede, at det vil sikre, at overgangen til 
alternativ ægproduktion vil foregå på en måde, der er 
"bæredygtig for alle interessenter, herunder de dedike-
rede landmænd, der er grundlaget for hele ægforsynin-
gen ."

meatpoultry .com/ jnl
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En ny rapport fra Swedwatch og Finn-
watch retter kritik mod arbejdsvilkårene 
i den thailandske kyllingeindustri. Ifølge 
rapporten bør importørerne fremover 

udover dyrevelfærd også have fokus på de sociale 
forhold.

På verdensplan stiger forbruget af kyllingekød, og det 
gør det også i Sverige . Danmark og Thailand er de to 
største eksportører af præ-stegte filet og andet forar-
bejdet kyllingekød til Sverige . Derfor har organisationen 
Swedwatch, i samarbejde med det finske selskab Fin-
nwatch, undersøgt arbejdsforholdene i den thailandske 
kyllingeindustri .

Figur 1: Svensk import af forarbejdet fjerkrækød i 2014 .  

Kilde: Marknadsråd fågelkött, Jordbruksverket/SCB .

Slavelignende forhold for migrantarbejdere.
Swedwatch har interviewet 98 migrantarbejdere fra 
Cambodja og Myanmar, der arbejder på seks fabrik-
ker ejet af fire thailandske kyllingevirksomheder, som 
eksporterer til Sverige og andre EU-lande . Arbejderne 
fortæller, at de lever i et lovløst samfund, hvor de dagligt 
udnyttes af arbejdsgivere og rekrutteringsagenter, som 
de også er i stor gæld til . Migrantarbejderne fortæller 
også, at de ofte har måttet aflevere pas og arbejdstilla-
delser til arbejdsgiverene eller rekrutteringsagenterne .
På tre af fabrikkerne fortælles det, at børnearbejde 
forekommer med arbejdere ned til 14 år, selv om den 
thailandske lovgivning forbyder at ansætte nogen under 
15 år . 

Situationen minder om de 
nylige højt profilerede rap-
porter fra den thailandske 
fiskeindustri, hvor besæt-
ninger behandles som 
slaver . 

Manglende proce-
durer hos offentlige 
indkøbere.
I den anden ende af for-
syningskæden er svenske virksomheder og indkøbere . 
Swedwatch har interviewet seks af de største importø-
rer og grossister af forarbejdet kyllingekød (herunder 
Menigo, Martin & Servera og Findus), og interviewene 
angiver manglende analyse af og forståelse for de kræn-
kelser og overgreb, som migrantarbejderne udsættes 
for . Adfærdskodekser findes, men de kontrolleres ikke . 
Indkøbere i kommuner og landsting mangler procedurer 
for at kunne stille sociale krav og følge op på aftaler om 
køb af kyllingeprodukter . Rapporten indeholder 18 anbe-
falinger . Private importører og grossister bør gennem-
føre risikoanalyser og rapportere dem gennemskueligt, 
og de bør sørge for, at underleverandører overholder 
den nationale lovgivning (som minimum), og gennemføre 
flere tredjeparts auditeringer . Opfordringen til køberne, 
og politikere er, at fødevarer som kylling skal ses og 
behandles som en risikokategori, ikke blot med hensyn 
til dyrehold og fødevaresikkerhed som i dag . 
Efter offentliggørelsen af rapporten siger de offentlige 
indkøbere i en pressemeddelelse, at de vil revidere deres 
procedurer for indkøb af fødevare og specifik for indkøb 
af kyllingeprodukter fra højrisikolande .

Gode eksempler at lære fra.
Der er gode eksempler at lære fra, såsom landstingets 
samarbejder om sociale krav ved indkøb af medicinsk 
udstyr . 

Ingen oprindelsesmærkning for forarbejdede  
produkter.
Rapporten peger også på, at EU-direktivet om oprindel-
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sesmærkning ikke omfatter forarbejdede produkter, hvil-
ket betyder, at thailandske kyllingeprodukter for eksem-
pel kan videreforarbejdes i Danmark og så mærkes 
som «dansk» . Det indikerer, at der kan forbruges mere 
kyllingekød fra Thailand i Sverige end det fremgår af 
statistikkerne .

Hele rapporten på 37 sider fra Swedwatch: ’Trapped 
in the kitchen of the world’ kan fås ved henvendelse til 
sekretariatet

Swedvatch / jnl
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Nye udbrud af fugleinfluenza i 5 lande  
på 3 kontinenter.
Den franske regering har meddelt nogle eksportrestrik-
tioner efter bekræftelse af en tredje udbrud af fugle-
influenza samtidig med, at Vietnam, Ghana og Nigeria 
rapporterer om nye tilfælde hos fjerkræ .
Efter opdagelsen af det første udbrud af højpatogen 
fugleinfluenza (HPAI) i Dordogne-regionen i det syd-
vestlige Frankrig for nylig kom kontrolforanstaltninger på 
plads . Som et resultat af øget overvågning meddelte den 
franske landbrugsministerium den 30 . november, at der 
var blevet opdaget yderligere to tilfælde af sygdommen i 
samme region . 
Le Monde rapporterer, at regeringen har forbudt trans-
port af levende fugle og æg fra departementet Dordog-
ne til andre EU-lande eller tredjelande . Mere end en 
tredjedel af den franske produktion af fjerkrækød eks-
porteres, primært til Mellemøsten og EU . 
Eksporten har indtil nu i år været på 583,000 tons til en 
værdi på mere end 1,1 mia . € (ca . 8,2 mia . kr .) .
Veterinærmyndigheder i Vietnam har rapporteret om nye 
udbrud af HPAI til OIE . Udbruddene er af to H5 varian-
ter af virusset . I løbet af de sidste 2 uger i november er 
H5N1 bekræftet som årsag til 2 udbrud i hobbyflokke i 
de centrale provinser i Nghe An og Ha Tinh, hvilket fører 
til tab af 1 .169 fugle . Fire udbrud er forårsaget af H5N6, 
og der er slået 7 .539 fjerkræ ned i Nghe An og Quang 
Ngai i det centrale Vietnam og i Lai Chau provinsen i 
den nordlige del af landet tæt på grænsen til Kina .

Et tilfælde af højpatogen H5N6-virus blev for nylig 
opdaget i en vild fugl i Hongkong, der blev fundet død . 
Skærpet overvågning gav ikke yderligere tilfælde .
I løbet af de sidste 2 uger har Nigeria rapporteret om et 
nyt udbrud af HPAI på en gård i Lagos delstaten i den 
sydvestlige del af landet, ved grænsen til Benin . Det 
anslås, at 2 .000 hønniker er døde eller slået ned, efter 
H5N1 blev bekræftet .
Den samme variant har ramt 2 flokke i Greater Accra-re-
gionen i det sydlige Ghana siden begyndelsen af okto-
ber . Det var en blandet besætning med både slagtekyl-
linger og æglæggere . I alt 3 .837 fugle døde eller blev 
slået ned .
Taiwan har også meget for sent rapporteret om fem 
udbrud af fugleinfluenza, der ramte næsten 95 .000 
høner og hobbyflokke i januar 2015 . Prøver, der blev 
sendt til Animal Health Research Institute er først for 
nylig blevet testet og fundet at være positive for en lav-
patogen H5N2 variant, der dræbte mindre end 75 % 
af de testede fugle . I mellemtiden er besætningerne på 
de berørte farme blevet slået ned, og farmene er blevet 
rengjort og desinficeret, og de har været under intensiv 
overvågning i en periode på 3 måneder .

Wattagnet .com / jnl
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Af Fabian Brockötter,

redaktør af World Poultry

Truslen fra fugleinfluenza har 
ændret sig i den seneste tid. 
Udbruddene af fugleinfluenza har 
forstyrret handelen, givet høje 

niveauer af dødelighed og forårsaget enorme 
økonomiske tab. Dette har ændret diskussionen 
om, hvorvidt man skal vaccinere eller ej. Dr. Yan-
nick Gardin fra Ceva siger: ”Der er mange dogmer 
omkring bekæmpelse af fugleinfluenza. Lande, der 
har besluttet at vaccinere, blev betragtet som de 
dårlige lande, men nu er dette rygmærke er ikke 
længere relevant. ”

Indtil nu er der i 2015 indberettet 309 individuelle 
udbrud af fugleinfluenza til Verdensorganisationen for 
Dyresundhed (OIE) . Det er en svimlende stigning på 
147 % i forhold til antallet af udbrud rapporteret i 2014 . 
Alene i USA er der i løbet af de seneste seks måneder 
blevet aflivet 48 mio . fjerkræ i 15 stater . Det har været 
den værste epidemi af højpatogen fugleinfluenza (HPAI) 
nogensinde i USA, og selv om udbruddet tilsyneladende 
er under kontrol, er der frygt for, at HPAI vil kunne duk-
ke op igen til enhver tid .
I betragtning af denne pludselige og alvorlige sygdom,    
er der blevet rejst mange spørgsmål om hvilke foran-
staltninger, der kan gennemføres for at bekæmpe syg-
dommen, herunder interesse for at anvende vaccination 

som et værktøj til at supplere andre foranstaltninger . 
Det antages stadig, at høj biosikkerhed er tilstrækkelig 
til at kontrollere situationen, og at vaccination ikke er 
nødvendig . Det er endda blevet sagt, at vaccination vil 
gøre tingene værre ved at hjælpe sygdommen til at bli-
ve endemisk, som det er sket i nogle lande i Asien og 
Mellemøsten, med særlig fokus på Kina, Indonesien, 
Vietnam og Egypten .
Til en vis grad er den opfattelse, at vaccination mod fug-
leinfluenza faktisk bør forbydes, blevet et dogme .

Ny situation.
Men situationen har ændret sig . Biologien i de fugle-
influenzavira, der ramte USA, er anderledes . Struktu-
ren i fjerkræbranchen er anderledes . De tilgængelige 
tekniske og økonomiske midler er forskellige, og vi 
har lært af fortiden . Alt dette betyder, at vi i dag bedre 
ved, hvorfor vaccinationen mod fugleinfluenza i Asien 
og Mellemøsten var ineffektiv eller dårlig til effektivt 
at udrydde sygdommen . Og sidst men ikke mindst har 
en ny vektor-vaccine, som er blevet udviklet i USA og 
introduceret på markedet, vist egenskaber og potentia-
le, der gør den meget forskellig fra de gamle vacciner, 
som stadig er i brug i mange lande, der vaccinerer, især 
med hensyn til effektivitet og mulighed for at overvåge 
sygdomssituationen samtidig med, at man vaccinerer . 
Tiderne har ændret sig . Beslutningen om at vaccinere er 
vanskelig . Vigtig information og fakta skal overvejes, før 
man kasserer muligheden for at vaccinere eller begynder 
at gøre det .

Tabel 1: Fordele, ulemper og begrænsninger i de kommercielt tilgængelige vacciner mod fugleinfluenza .
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Fordele og ulemper ved vaccination.
I dag er der kun 2 kategorier af fugleinfluenzavacciner, 
som er kommercielt tilgængelige for fjerkræ, de klas-
siske dræbte (inaktiveret) adjuverede vacciner og den 
rekombinante vektorvaccine . Alle disse vacciner, dræbte 
eller levende rekombinante vektorvacciner viser signifi-
kante forskelle, når det kommer til produktion, vaccina-
tionsmetode, sikkerhed, kvalitet af induceret immunitet 
samt evnen til at overvinde de maternelle antistoffer 
(MDA) mod fugleinfluenzavirus, som findes i daggamle 
kyllinger, når forældredyrene er blevet vaccineret . For 
rekombinante vektorvacciner skal interferens fra MDA 
rettet mod vektoren også overvejes . Et andet vigtigt 
punkt, og sandsynligvis den mest kritiske man skal 
overveje i tilfælde af forebyggelse vaccine mod fuglein-
fluenza, er vaccinens evne til at dække de kontinuerlige 
antigene varianter af virus . En oversigt over de fordele, 
ulemper og begrænsninger ved de forskellige typer af 
fugeinfluenzavacciner er vist i tabel 1 .
I et land eller et område ramt af fugleinfluenza er vac-
cination primært et værktøj til at forebygge kliniske og 
økonomiske tab som følge af infektion med virusset, 
men vaccination kan også komplementere de sanitære 
og biosikkerhedsforanstaltninger med at udrydde og 
igen få fugleinfluenzafri status . Hvis vaccination er det 
eneste middel, der anvendes til bekæmpelse af syg-
dommen, bliver virusset ikke udryddet . Dette er grunden 
til, at vaccination mod fugleinfluenza skal organiseres, 
koordineres og ledsages af overvågning og planer for 
udryddelse af sygdommen . I et land fri for fugleinfluenza 
kan vaccination også anvendes til at nedsætte risikoen 
for at blive ramt og hæmme spredningen af   virus, hvis 
eller når en farm rammes .

Rekombinante vektorvacciner.
De rekombinante vektorvacciner mod fugleinfluenza 
er det nye redskab i værktøjskassen, og de giver nye 
perspektiver om brugen af vaccination i forebyggelse og 
bekæmpelse af fugleinfluenza . Disse vacciner er frem-
stillet af en levende svækket virus eller bakterie (vek-
toren), i hvis genom man har indsat et gen, der koder 
for en vigtig immunogen del af fugleinfluenzavirusset 

(hemagglutinin (HA), der er et protein, der findes på 
overfladen af influenzavira) . Når det replikerer i fugle-
ne, producerer vektoren HA, hvilket skaber immunitet . 
HA-genet er den eneste del af virusgenomet, der er 
blevet anvendt hidtil, og de forskellige typer af rekom-
binante vektorvacciner mod fugleinfluenza forkortet til 
RFP-HA, rNDV-HA og rHVT-HA . Et tal kan anvendes til 
at angive, hvilken subtype af fugleinfluenzavirus er donor 
til HA . rHVT-HA5 indikerer, at det indsatte gen kommer 
fra et fugleinfluenzavirus af undertype H5 .
Det er klart, at den mest attraktive vaccineløsning i 
dag er rHVT-HA5 . Sammenlignet med dræbte vacci-
ner kan den anvendes i rugeriet på daggamle kyllinger, 
selv i nærvær af specifikke MDA, og den viser en lang 
holdbarhed af immuniteten . Dets effektivitet synes ikke 
at blive påvirket af de antigene varianter af naturligt 
forekommende vira, som er den største svaghed ved 
dræbte vacciner . rHVT-HA5 har en dokumenteret effekt 
mod betydelige variationer af HPAI af H5 serotypen og 
kræver ikke boostervaccinationer . Sammenlignet med 
andre vektorer, det omgår MDA (RFP-HA neutraliseres 
af MDA mod fugleinfluenzavirus, og rNDV-HA neutrali-
seres af MDA mod vektoren NDV) .

Figur 1: Måling af antibody-responsen med en rHVT-HA5 vac-

cine I kommercielle slagtekyllingeflokke med MDA mod HVT 

og fugleinfluenzavirus eller ej . 

Risiko ved vaccination mod fugleinfluenza.
Selv når en effektiv vaccine anvendes, er de identifice-
rede risici med vaccination mod fugleinfluenza stadig de 
samme som dem, der allerede er identificeret for vac-
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cinationer mod Newcastle disease, infektiøs bronkitis, 
Mareks sygdom eller andre sygdomme .
Vaccination er en kraftfuld støtte til at kontrollere infek-
tionssygdomme, men kan aldrig stå alene . Det meste 
af tiden beskytter vacciner mod sygdommen, dvs . kon-
sekvenserne af infektionen, ikke imod infektionen selv, 
hvilket betyder, at den naturligt forekommende virus sta-
dig kan inficere, opformere sig og blive udskilt igen . Der 
er kun meget få veterinære vacciner, som har kapacitet 
til helt at blokere patogenet, hvilket kaldes ’steril immuni-
tet’ . Selvom udskillelse af patogenet reduceres ved vac-
cination, er udskillelse altid muligt . Takket være vaccina-
tion er risikoen lavere, men ikke helt elimineret . Strenge 
biosikkerhedsforanstaltninger er altid nødt til at være til 
stede, og den bedste beskyttelse mod enhver form for 
smitte er simpelthen at undgå det i første omgang .

Dårlig kvalitet i vaccineansøgninger.
På flokniveau er der altid nogle fugle, der ikke bliver vac-
cineret korrekt . Dette er generelt acceptabelt i tilfælde 
af et patogen som fugleinfluenza (eller Newcastle Disea-
se), hvis procentdelen af   uvaccinerede fugle er lav (min-
dre end 3-4 %), og hvis smittetrykket ikke er konstant 
(som det er i tilfælde af IB eller Mareks sygdom) .
Vaccination på rugeriet er meget lettere at kontrollere 
og dermed langt mere pålideligt end nogen anden form 
for vaccination, især vaccination på bedriften, hvilket 
er grunden til, at det bør foretrækkes . Men det betyder 

ikke, at der ikke kan ske store fejl . Der er flokke, hvor 
man kan påvise op til 50 % uretmæssigt vaccinerede 
kyllinger, så overvågning og kontrol af vaccinationen er 
nødvendig .
Når det kommer til at bruge en vaccine som Vectormune 
AI, er det særlig vigtigt at huske på, at denne vaccine 
ikke spreder sig i flokken, så hvis en kylling ikke er vac-
cineret, vil den aldrig være beskyttet af vaccinen, der er 
givet til andre i flokken . Så alle de kritiske trin i vaccina-
tionen, herunder lagring, distribution, blanding og injek-
tion, skal overvåges regelmæssigt . En af de vigtigste 
fordele ved vaccination i rugeriet er, at det eliminerer den 
kendte risiko for, at vaccinationshold spreder fugleinflu-
enza, når de tager fra farm til farm .

Faktorer for en god immunrespons.
Vaccination stimulerer immunsystemet til at producere 
en immunrespons . Hvis immunsystemet er kompromit-
teret på tidspunktet for vaccination eller senere, så er 
beskyttelsen også kompromitteret . Dette er grunden til, 
at vaccination fungerer godt på nogle farme og ikke så 
godt på andre . Kvaliteten af   daggamle kyllinger, staldsy-
stem, foder, miljø, ventilation, management, samt kontrol 
med andre infektioner, er også kritiske faktorer for en 
succesfuld vaccination .

Vaccination på den gamle måde.
Det faktum, at fugleinfluenza stadig er endemisk i lande, 

Vaccination er en kraftfuldt værktøj til kontrol af 

smitsomme sygdomme, men kan aldrig stå alene . 

Foto: Henk Riswick .

En af de vigtigste fordele ved vaccination på rugeriet 

er, at man fjerner den kendte risiko for vaccinationshold 

transmitterer fugleinfluenza, da de tager fra farm til farm . 

Foto: Henk Riswick
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hvor fugleinfluenzavaccination er blevet brugt ofte, præ-
senteres som et argument mod vaccination . I virkelig-
heden er denne situation et resultat af mange faktorer, 
herunder følgende vigtigste: 
I alle landene var de vacciner, der blev anvendt mod 
fugleinfluenza for det meste, hvis ikke udelukkende, de 
klassiske inaktiverede typer . Af denne grund var de ude 
af stand til at sikre en god vaccinedækning for flokkene 
ved at injicere vaccinen på rugeriet . Og hvis rugeri-
vaccinationen var på plads, ville interferens fra MDA 
neutralisere virk-
ningen . De gamle 
vacciner kunne 
ikke afhjælpe det 
centrale problem, 
hvor det naturligt 
forekommende 
virus udvikler sig 
eller opretholde et 
stabilt niveau af 
effektivitet, uan-
set virusstamme . 
Vaccinationen blev 
gennemført mere 
eller mindre som 
eneste tiltag og 
uden omfattende 
overvågning af 
infektionen . Også de afsatte tekniske og finansielle mid-
ler var generelt dårlige, så der var ingen reel koordineret 
handlingsplan og i særdeleshed var der ingen kompen-
sation til de farmere, hvis besætninger blev ramt af syg-
dommen, hvilket betød, at farmerne ofte forsøgte at red-
de de overlevende fugle ved bringe dem til markedet og 
ved at gøre det, hjalp de med til at sprede sygdommen .

Fremtiden for vaccination mod fugleinfluenza.
Fugleinfluenza har dramatisk ændret sig på et par år . 
Det er nu induceret af flere typer vira og er til stede i 
flere lande . Disse nyere vira er også bedre ’tilpasset’ til 
vilde bestande af svømmefugle, og de opfører sig ikke 
som HPAI i vilde svømmefugle, hvilket betyder, at de kan 

spredes over meget længere afstande . Dette hjælper 
desværre med spredningen af   sygdommen . Det har 
også ændret vores opfattelse af sygdommen, og hvor-
dan man kontrollerer den . Risikoen er nu meget højere, 
og det er det rigtige tidspunkt at glemme alt om de gam-
le dogmer og tilpasse sig denne nye situation .
Heldigvis er der blevet udviklet en ny vaccine, som kan 
besvare de fleste af de indvendinger, vi havde mod vac-
cination . Der er blevet udført mange forsøg med den, og 
den har vist en stærk evne til at beskytte mod en lang 

række forskellige 
HPAI af H5 sero-
typen, og den 
har været i stand 
til at overvinde 
tilstedeværelsen 
af   MDA og kan 
anvendes pålide-
ligt på rugeriet . 
Disse funktioner 
eksisterer ikke for 
de klassiske vac-
ciner, der er ble-
vet anvendt indtil 
nu . Det menes, 
at på grund af 
denne nye rHVT-
HA5 vaccine kan 

vaccination ikke længere negligeres, men vaccination 
skal betragtes som et reelt redskab til at beskytte fjer-
kræbranchen mod kliniske og økonomiske tab uden at 
svække gennemførelsen af   et virkeligt virkningsfuldt 
system, der tager sigte på udryddelse af sygdommen . 
De seneste forsøg har vist effekt af vaccinen mod cirku-
lerende HPAI af H5 serotype .
Der bør afsættes flere midler til forskning i vacciner mod 
fugleinfluenza . Vi kan ikke bare fortsætte med at lave 
forsøg for at forstå virusset og finde måder at kontrollere 
den på . Det er nu tid til at arbejde mere intensivt med at 
stoppe spredningen .

jnl
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Et ny slagteri hos den førende saudiarabiske 
fødevarevirksomhed Almarai kan slagte 37.500 
kyllinger i timen og er udviklet til at holde trit med 
både stigende efterspørgsel og med skiftende for-
brugerpræferencer.

Almarai er en dynamisk saudiarabisk virksomhed med en 
omsætning på 3 .36 mia . $ (ca . 23,3 mia . kr .) . Almarai, 
der er allerede verdens største vertikalt integrerede sel-
skab indenfor mejeri og den største fødevareproducent 
og -distributør i regionen, gik ind i fjerkræproduktionen i 
2009 med lanceringen af   Alyoum, dets brand af premi-
um kyllingeprodukter .

”Vi blev involveret, efter at have iden-
tificeret muligheden for at give for-
brugerne premium fjerkræprodukter 
af høj kvalitet, som er en vigtig del af 
familiernes indkøb i Saudi-Arabien” 
siger Larus Asgeirsson, direktør for 
fjerkrædivisionen i Almarai .

”Der var også et vigtige spørgsmål omkring fødevare-
sikkerheden og en stærk vilje til at opbygge den lokale 
produktion” tilføjede han .

Mens hele kyllinger er og fortsat vil være en vigtig del af 
markedet, driver forbrugernes efterspørgsel også udvik-
lingen mere i retning af pakker med parteringer, f .eks . 
brystfileter, underlår, lår, ben eller vinger eller kombina-
tioner af forskellige stykker . Almarai’s mål var at være 
i stand til at opfylde et sådant krav med produkter, der 
er fuldt forseglet og med fast vægt, og som opfylder de 
højeste standarder for hygiejne og præsentation .

Lanceringen af   Alyoum involverede køb af et slagteri og 
en primærproduktion i Ha’il provinsen, hvor Almarai først 
kom i kontakt med Meyn Ishida . Den avancerede tekni-
ske ekspertise og integreret tilgang fra Meyn Ishida var i 
overensstemmelse med Almarai’s forventninger til denne 
sektors udvikling og i overensstemmelse med virksom-
hedens ambitioner . Omfanget af projektet steg som 
arbejdet skred . Hvad der begyndte med et projekt med 

STORT FJERKRÆSLAGTERI I SAUDI ARABIEN  
ER NU GODT RUSTET TIL AT IMØDEKOMME DEN 
AKTUELLE OG FREMTIDIGE EFTERSPØRGSEL
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Almarai’s hovedkontor .
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21 .000 kyllinger i timen, eskalerede i løbet af en 3-årig 
periode i tre faser for at blive et projekt med 37 .000 kyl-
linger i timen .

Den nye fabrik, med en kapacitet på 200 mio . kyllinger 
om året, er nu en af   de største i verden .

Udstyret leveres inklusiv genophængnings- og parte-
ringssystemer, udbeningsmaskiner, multihead vægte, 
checkvægte, pakkelukkere, blandeanlæg og klassifi-
ceringssystemer samt røntgenkontrolordningerne og 
metaldetektorer . Derudover er der scannere, forarbejd-
ningsmaskiner og marineringsudstyr samt mange syste-
mer i tilknytning hertil .

Den grad af integration er enestående og skyldes, at 
et enkelt firma har stået for levering og installation . 
Håndtering af levende kyllinger, slagtning, udtagning af 
organer, nedkøling, partering, udbening, dosering og 
sortering, vejning, blandinger af forskellige parteringer, 
emballering, mærkning og pakning er alle forbundet og 
bidragertil udveksling af oplysninger, hvilket forbedrer 
kvalitet, effektivitet og hastighed .

Når kyllingerne er plukket, udtaget og kølet, kan de 
sendes til sortering og pakning som hele kyllinger eller 
leveres til en af   fabrikkens tre parteringssystemer .

 ›››
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STORT FJERKRÆSLAGTERI I SAUDI ARABIEN  
ER NU GODT RUSTET TIL AT IMØDEKOMME DEN 

AKTUELLE OG FREMTIDIGE EFTERSPØRGSEL

Afvejning af vinger til pakning . 2 bakker forsegles af gangen .

Fødelinjer til videre parteringen . Pakning af levere i bakker med fast vægt .
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For hele kyllinger er der separate linjer for pakning i 
poser og bakker .

Særlige filetlinjer pakker kyllingebryster, der er parteret 
med den største præcision og derefter røntgenfotogra-
feret for knoglerester . Der er også separate pakkelinjer 
til lår, ben, vinger og underlår . Stort set intet af kyllingen 
går til spilde, for der er også linjer til indmad og til fødder .

Andre linjer er afsat til at producere blandinger af kyl-
lingestykker, såsom overlår, underlår og vinger, som 
produceres efter tilgængelighed og efterspørgslen på 
markedet . 

De fleste af disse produkter kan leveres i bakker med 
fast vægt bakker eller poser af høj hygiejne og udseende 
standarder, og som friske eller IQF (individuelt dybfros-
ne) produkter . Desuden er der systemer, der kan ind-
samle nogle af disse dele til pakning i bulk .

Almarai syn på, hvad der er opnået, afspejler de grunde, 
Meyn, eksperter i slagtning, partering og forarbejdning 
af fjerkræ, og Ishida, eksperter i vejning, emballering og 
pakning, gik sammen om at danne Meyn Ishida, som en 
one-stop-shop for komplette fabriksprojekter .

”Meyn leverede anlæg og maskiner til hurtig og effektiv 
behandling af kyllingerne, samt den nødvendige eksper-

tise til uddannelse af personale og produktionsledere . 
Ishida forudsatte automatiseringen af veje-og paknings-
processer til samme avancerede niveau” forklarer Larus 
Asgeirsson .

”Den vigtigste fordel her, bortset fra den hastighed, der 
kræves for at holde trit med pateringslinjerne fra Meyn, 
var at reducere overvægten til lave niveauer” siger Larus 
Asgeirsson .

”Vi ser det nye anlæg i Ha’il, som godt rustet til at imø-
dekomme efterspørgslen langt ind i fremtiden, og det vil 
også gøre det muligt for os at følge markedets bevæ-
gelse mod parteringer, som sælges i pakker med fast 
vægt” fortsætter hr Asgeirsson .

”Meyn Ishida har forsynet os med et stærkt team af 
professionelle til at stå for installationen . De var godt 
forberedt og yderst professionel . Meyn Ishida linjerne 
har nu været i drift i to år, og jeg finder dem robuste og 
pålidelige, for vi har haft minimal nedetid .”

Ved indvielsen af anlægget i Ha’il roste Asgeirsson også 
medarbejderne, hvis engagement og parathed til at lære, 
gjorde det muligt for dem at tilpasse sig til ændringen 
fra en 30-årig fabrik til muligvis den mest moderne fjer-
kræslagteri og forarbejdningsanlæg i verden i dag .

Meyn Ishida / jnl
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Vinger pakket og klar til at blive sendt ud til butikkerne . Brystfileter tjekkes for bensplinter med røntgen .
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Forbruget af fjerkrækød i Østrig steg igen 
sidste år efter et mærkbart fald i 2013. 

Ifølge Statistik Austria forbrugte hver indbygger 
21,1 kg i 2014, hvilket er 0,5 kg mere end i 2013. 
Selvforsyningsgraden faldt i 2014 med tre procent-
point til 67 %.

I 2014 lå bruttoproduktionen af fjerkrækød i Østrig på 
121 .807 tons, hvilket var på samme niveau som i det 
foregående år .
Eksporten af levende dyr steg dog med 20 .279 tons, 
hvilket var næsten 39 % mere end i 2013 . 
Eksporten steg med en tredjedel til 7 .492 tons .
Nettoproduktion, altså mængden af slagtet fjerkrækød, 
steg med 3 % . 
Både importen og eksporten af fjerkrækød steg med 
omkring 4 % hver . 117 .409 tons blev importeret, og 
71 .306 tons blev eksporteret .

Selvforsyningsgraden for kyllingekød faldt.
Med 100 .292 tons nåede produktionen af kyllingekød 
niveauet fra 2010 . Forbruget per indbygger steg med 
0,6 kg til 14,6 kg . Selvforsyningsgraden faldt til 81 % og 
nåede det laveste niveau i 2008 .

Selvforsyningsgraden for kalkuner faldt.
Kalkunkød har mistet betydning i Østrig . Kun 17 % af 
fjerkrækødet i 2014 var kalkunkød . 
Produktion var 20 .991 tons, hvilket var 6 % lavere end 
i 2013 . 
Østrig er afhængig af import for at dække forbruget 
af 49 .713 t . I 2014 blev der importeret 48 .959 tons 
kalkunkød . Selvforsyningsgraden var 42 %, efter den i 

2012 nåede rekordhøje 49 % .

Der importeres store mængder kød 
fra ænder og gæs.
Det andekød, der spises i Østrig, kommer 
for en stor del fra udlandet . 
I 2014 producerede Østrig kun 121 tons, 
mens forbruget lå på 4 .164 tons, så selv-
forsyningsgraden lå kun på 3 % .
Hver indbygger i Østrig spiste i 2014 kun 
0,3 kg gås . Dette resulterede i et samlet 
forbrug på 2 .377 tons, hvoraf Østrig kun 
producerede 17 . Selvforsyningsgraden 
varierer betydeligt fra år til år, om mens 
den i 2014 lå på 17 %, lå den i 2013 på 
26 % .

DGS / jnl

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ DECEMBER 2015

I ØSTRIG ER FORBRUGET 
AF FJERKRÆKØD STEGET

Figur 1: Produktion og forbrug af fjerkrækød i Østrig .
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I SPANIEN STIGER ANTALLET  
AF ÆGLÆGGENDE HØNER

I 2013 var antallet af æglæg-
gende høner i Spanien ifølge 

Den Internationale Egg Kommission 
(IEC) faldet til 38,41 mio. høner. Det 
steg til 40 mio. høner i 2014, og udvik-
ling se ud til at fortsætte i 2015.

Fra januar til august i år blev der ifølge 
Eurostat indsat 21,11 mio . hønniker eller 8 
% flere end i samme periode sidste år .  
Produktion af æg styrtdykkede i 2013 til 
694 .100 tons, hvilket var omkring 11 % 
mindre end i 2012 . I 2014 steg produktio-
nen til 734 .000 tons 
Produktionen af   flydende ægprodukter 
steg i 2014 med ca . 25 % i forhold til 
2013 til 70 .000 tons (omregnet til skalæg) . Tørrede 
ægprodukter spillede kun en mindre rolle .
 
Reduceret forbrug af æg. 
Spanierne foretrækker som tyskerne brunskallede æg, 
og salget er fordelt med 85 % brunskallede og 15 % 
hvidskallede .
Forbruget per indbygger lå i 2014 på 205 stykker . Til 
sammenligning lå forbruget i 2012 på 239 æg per ind-
bygger . Branchen forklarer nedgangen i forbruget med 
den vanskelige økonomiske situation i Spanien .
 

Udenrigshandelen faldt. 
Nedgangen i ægproduktionen blev ledsaget af et fald i 
udenrigshandelen . 
I 2014 eksporterede Spanien 52 .515 tons skalæg og 
33 .135 tons flydende ægprodukter . 
For skalæg betød det et fald med næsten halvdelen i 
forhold til 2013 . 
Tyskland importerede 3 .661 tons skalæg fra Spanien i 
2014, men alene fra januar til august i 2015 har Tysk-
land importeret 3 .175 tons skalæg fra Spanien .
Spanien importerede 6 .517 tons skalæg i 2014 . 

DGS / jnl

Figur 1: Indsætningen af hønniker i Spanien .
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WORKSHOP OM BEKÆMPELSE AF BLODMIDER
DANSK ERHVERVSFJERKRÆ DECEMBER 2015

Af specialkonsulent Susanne Kabell, 

SEGES

Sidst i oktober 2015 havde de fire 
arbejdsgruppeledere under COST 
Action FA 1404 ”Øget kendskab til 
og forskning indenfor bæredygtig 

kontrol af den røde blodmide, Dermanyssus galli-
nae (COREMI) arrangeret workshops i Montpellier 
i Sydfrankrig. Arbejdsgruppe 3´s leder Lise Roy er 
tilknyttet universitet i Montpellier.

40 deltagere fra 27 forskellige lande var inviteret til at 
bidrage til videnindsamlingen over de to dage . Alt foregik 
på hotellet, hvor deltagerne også overnattede, så det 
blev et par meget koncentrerede dage, hvor også pau-
serne blev brugt til detaljerede midedrøftelser blandt de 
meget engagerede deltagere .  

Fire arbejdsgrupper.
De fire arbejdsgrupper beskæftiger sig med følgende 
emner:
 – Arbejdsgruppe 1: Udvikling af alternative kontrolme-

toder
 – Arbejdsgruppe 2: One Health, tværgående emner 

incl påvirkning af mennesker 

 – Arbejdsgruppe 3: Genetisk struktur og tilpasning i en 
omskiftelig verden

 – Arbejdsgruppe 4: Epidemiologi, patologi, geografisk 
udbredelse og overvågningsmetoder

Bedre data.
Der var flere punkter på dagsordenen . Diskussion om en 
database over alle europæiske ægproducenter viste, at 
ikke alle lande har et så velfungerende system som det 
danske CHR register . Udformning af et spørgeskema til 
ægproducenter i hele Europa for at få kendskab til bl .a . 
udbredelsen af blodmider og bekæmpelsesrutiner endte 
efter mange advarsler om lave svarprocenter med, at 
den engelske leder af Arbejdsgruppe 1, Kathryn Bartley 
påtog sig opgaven .
Resistensdannelse hos blodmider, udbredelsen i de 
forskellige lande, udbredelsesmønsteret i den enkelte 
besætning, blodmiders rolle i overførsel af sygdomme, 
og mulighederne for genetiske studier af blodsugende 
miders adfærd var blandt emnerne .

Midefælder.
Arbejdsgruppe 2 ledes af den dynamiske hollænder 
Monique Mul . Hun er i moden alder gået i gang med et 
ph .d-projekt om blodmider og er bl .a . nået langt med at 
udvikle en automatisk midetæller . 

Deltagerne i workshoppen i Montpeiller .
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Denne arbejdsgruppes workshop drejede sig om moni-
torering af mider – hvordan vi finder dem tidligst muligt, 
og hvordan vi får indtryk af, hvor mange der er . Flere 
forskere præsenterede deres bud på midefangere . Fæl-
les for alle var, at de skulle kunne sidde i nærheden af 
hønerne uden at blive ødelagt eller ædt . Materialevalget 
var så forskelligt som metal, pap, tape, papir, velcro og 
vand, og alle metoder var grundigt gennemprøvet og 
valideret . Metodeudviklerne satte deres posters med 
fotos og data op, og forklarede metoderne . Derefter 
angav alle deltagere hvilken metode, de syntes bedst, 
henholdsvis dårligst om, med argumenter . De to meto-
der, der fik flest positive tilkendegivelser var Velcro-me-
toden og den automatiske midetæller . Velcro-metoden 
er udviklet og afprøvet i Finland og består i al sin enkel-
hed af et stykke hvidt velcrobånd, der sættes stramt 
om siddepinden . Efter nogle dage kan man nemt tage 
den af og kontrollere, om der er aktivitet på indersi-
den, og man kan bruge den igen, hvis den er tom . Den 
automatiske midetæller er som nævnt udviklet i Holland 
af Monique Mul, og da den er under kommerciel udvik-
ling, offentliggøres hele teknikken ikke på nuværende 
tidspunkt . Metoden går ud på at indbygge automatiske 
midetællere i staldsystemet på strategiske steder . Tæl-
lerne rapporterer til en computer, sådan at man løbende 
kan holde øje med mideaktiviteten i stalden .
Der var forskellige meninger om, hvor længe midefæl-
derne bør sidde . I overvejelserne om, hvor længe man 
skal lade dem sidde, bør indgå følgende facts: 
 – Én ud af 200 blodmideæg bliver til en han . Hunner 

sender signaler, der tiltrækker hanner
 – Døende blodmider udsender signaler, der tiltrækker 

andre mider
 – Blodmider tiltrækkes af vand, CO2, måske andre ting
 – Fælder med gift til bekæmpelse virker 

Nogle midearter har et fordelingsstadie, hvor miderne 
spredes i miljøet . Vi véd ikke hvilket stadie af blodmiden, 
der kan leve længst . Disse betragtninger taler for at lade 
fælderne sidde i mindst en uge, svarende til en livscyclus 
under betingelser, der er gode for miderne, og måske 
bør man lade dem sidde endnu længere . I nogle lande 
har man haft gode resultater af at bruge fælder som 

bekæmpelse, idet fælderne fyldes med gift . Giftstoffer 
kan være svære/umulige at få lov at anvende pga . risiko 
for restkoncentrationer i æg, men midler, der anvendes 
til bekæmpelse af mider i fødevarer blev drøftet .

Bekæmpelsesmidler.
De midler, der blev foreslået anvendt til bekæmpelse af 
blodmider af de forskellige landes repræsentanter, var:
 – Varierende udvalg af insektgifte 
 – Midegift til fødevarer (Milbemectin)
 – Opvarmning i tomgangsperioden (udbredt bl a i Hol-

land)
 – Frysning (-27 – -32 grader afprøvet i Finland, uden 

effekt)
 – Elektrisk strøm under / i siddepinde
 – Udtørrende pulver (Hemexide, Siliciumoxid, Staldren 

m .fl .)
 – Rovmider
 – Svampe (ikke udviklet)
 – Bakterier (ikke udviklet)
 – Vacciner – måske om 5-10 år

’Husråd’.
De fleste lande har deres ”husråd”, heriblandt: 
 – Sprit + grøn sæbe og rovmider samtidig (Holland)
 – Midefælder med insektgift (Sverige)
 – Mættet opløsning af natriumbicarbonat = natron (Ita-

lien) 
 – Diverse planteudtræk (Frankrig)

Afslutning.
Deltagerne var enige om, at det er en fordel at anvende 
flere bekæmpelsesmetoder på èn gang, f .eks . varmebe-
handling mellem hold og derefter rovmider eller lokke-
fælder med gift sat ind fra starten af det nye hold .
Der opstod nogen diskussion om det bedste behand-
lingstidspunkt, men de af deltagerne, der var belastet 
af mange års praktiske erfaringer, holdt på, at bekæm-
pelse skal sættes ind så snart man ser den første mide . 
Hovedargumentet er at man aldrig får fat i alle mider, og 
hvis 10 % overlever, er det bedre at bekæmpe 10 mider 
end 1 mio . mider .
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Af Anina Kjær og 

Christina Nygaard,  

Landbrug & Fødevarer 

Der blev afholdt 
Nordic Poultry 
Conference i Oslo 

den 2-4. november. Der var i alt 153 deltagere fra 
otte nationer. Traditionen tro bestod programmet 
af fælles sessioner og sessioner for henholdsvis 
æg, slagtefjerkræ og veterinære emner. 

Den ene formiddag på ægsessionen var der fokus 
på velfærd hos æglæggende høner . To norske og en 
svensk PhD studerende præsenterede deres forskning 
indenfor frygt, kognition og stressindikatorer .

Frygt hos æglæggende høner.
Margrethe Brantsæter fra Norges 
Miljø- og Biovidenskabelige Universi-
tet holdt et indlæg om bekæmpelse 
af frygt hos æglæggende høner . 
Forskningen bekræftede, at den mest 
almindelige årsag til frygt i fjerkræ 
skyldes mennesker eller uventet men-

neskelig adfærd, men udsættelse for nye objektor og 
pludselige miljøændringer er også potentielle frygt-frem-
kaldende stimuli . Margrethe Brantsæter lagde vægt på, 
at opdrætsperioden er afgørende for at reducere frygt i 
hønen senere i livet . Undersøgelsen viste, at kompleksi-
teten af   staldsystemet, management praksis og rutiner 
under opdrætsfasen er vigtige for senere frygtsom 
adfærd . Hun nævnte, at nogle af de faktorer, der kan 
reducere frygtsomhed i æglæggende høner, er tidligt at 

udsætte dem for miljøberigelse, øge kompleksiteten af 
staldmiljøet og ændringer i rutiner og øget menneske-
kontakt under opdrætsfasen .

Opdrætssystemets betydning for hønens kognitive 
egenskaber.

Fernanda M. Tahamtani fra Norges 
Miljø- og Biovidenskabelige Universitet 
fortalte, at æglæggende høner står 
overfor flere udfordringer i åbne etage-
systemer end i bursystemer, og det har 
betydning for deres kognitive egenska-
ber . I åbne etagesystemer skal hønen 

huske og kæmpe for at nå mad, vand, siddepinde og 
reder, samt undslippe aggressive artsfæller . Det kræver 
gode kognitive evner for at kunne dette . Kognition er 
hjernens evne til at opfatte, lagre og hente information 
Det er kendt, at kompleksiteten i de miljøer, man befin-
der sig i, har en effekt på udviklingen af   kognitive evner . 
En øget kompleksitet i miljøet forbedrer evnen til at 
genkende objekter, det forbedrer hukommelse, indlæring 
og endda hjernens størrelse . Hos æglæggende høner, 
der stammer fra opdræt uden adgang til siddepinde, er 
evnen til at nå foder i forskellige højder formindsket . Fer-
nanda præsenterede resultater fra et forsøg, der viste, at 
opdræt i bursystemer resulterer i dårligere hukommelse 
og ydeevne under ”memory” opgaver i forhold til høner 
opdrættet i etagesystemer . Resultaterne antydede, at 
æglæggende høner opdrættet i bure ikke er egnet til 
produktion i etagesystemer . Høner opdrættet i bure har 
mindsket hukommelse og evne til at bruge siddepinde, 
hvilket fører til vanskeligheder med at finde muligheder, 
mad mv . i alle dele af etagesystemet . Konklusionen var, 
at buropdrættede høner sandsynligvis vil have større 
tendens til fjerpilning og gulv æg, hvis de sættes ind i et 
åbent etagesystem, når ægproduktionen starter .

Velfærdindikatorer hos æglæggende høner.
Malin Alm fra Sveriges Landbrugsvidenskabelige Uni-
versitet satte fokus på hvilke velfærdsindikatorer, der 
kan anvendes til at afspejle hønens velfærd, og hvordan 
disse kan måles, når høner udsættes for forskellige 
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stressfaktorer . Hun havde lavet forsøg 
med høner af tre forskellige genotyper 
og udsat dem for udfordringer som 
f .eks . at udelukke dem fra deres rede 
i burene eller fra deres skrabeareal i 
gulvsystemer .
At udelukke hønerne fra deres reder 

resulterede i en øget stress reaktion, der kunne påvises i 
corticosterone metabolitter i ekskrementer, corticosteron 
koncentration i æggeblomme, ratio mellem heterophil og 
lymfocytter og uregelmæssigheder i æggeskallen . 
At udelukke hønerne fra skrabearealet i de første to uger 
i æglægningsperioden medførte forskelle i fjerdragten, 
nysgerrighed overfor nye objekter, tonisk ubevægelighed 
og uregelmæssigheder i æggeskallen blev målt senere i 
æglægningsperioden .
Desuden blev niveauer af corticosteron metabolitter i 
fæces påvirket af faktorer som foder, genotype, alder, 
bur, fæces konsistens, tid på dagen mv . 
Resultaterne viste, at flere, men ikke alle, indikatorer 
kunne påvise forskellige stress reaktioner, hvilket anty-
der, at de er mere eller mindre hensigtsmæssige at 
anvende afhængigt af den pågældende situation . Mange 
faktorer påvirker de opnåede resultater, og der var få og 
usammenhængende korrelationer, hvilket viser en kom-
pleks sammenhæng mellem indikatorer . Samlet indikerer 
dette, at en velfærdsvurdering helst skal være baseret 
på resultater fra flere indikatorer, og at omhyggelig for-
tolkning af resultaterne er nødvendig, før der fastsættes 
en endelig vurdering af velfærden .

Adgang til platforme øger slagtekyllingers  
bensundhed.
På slagtefjerkræsessionen var der et indlæg af forskere 
fra Universitet i Helsinki om effekten af siddepinde og 
forhøjede platforme på slagtekyllingers bensundhed . 
Slagtekyllinger hviler 80 % af deres tid . Tiden, de hvi-
ler, stiger samtidig med, at aktivitetsniveauet falder, jo 
ældre slagtekyllingerne bliver .  Hvis slagtekyllinger har 
benlidelser, har det en negativ indvirkning på aktiviteten . 
På den anden side menes inaktivitet at være en årsag til 
forringede gangart og benlidelser . 

Tibial dyschondroplasia (TD) er et almindeligt fund i 
slagtekyllinger, der forårsager abnorm gangart . Et mere 
beriget miljø kan øge aktiviteten og forbedre mulighe-
derne for bevægelse . Brug af siddepinde eller forhøjede 
platforme kan måske motiverer slagtekyllinger til mere 
bevægelse . 
Forskerne i Helsinki har derfor undersøgt virkningen af   
siddepinde og forhøjede platforme på bevægelsesevnen 
og forekomsten af TD . Undersøgelsen blev foretaget i 4 
kommercielle slagtekyllingeproduktioner i hele 4-5 (sid-
depinde) eller 6 (platforme) på hinanden følgende rotati-
oner, og på hver bedrift var to huse med i forsøget .
I det ene hus var placeret forhøjet (30 cm) plast lameller 
eller træ siddepinde (højde 10 og 30 cm), og det andet 
hus blev brugt som kontrol . 
Bevægelsesevne blev vurderet ved hjælp af protokollen, 
der er beskrevet i Welfare Quality® Assessment (WQ) 
protokollen for fjerkræ . Sværhedsgraden af   TD blev vur-
deret på slagteriet på 200 kyllinger pr . hold og var scoret 
på en skala fra 0 til 3 . 
De fandt, at anvendelsen af   siddepinde var meget lav, 
hvorimod anvendelsen af platformene var langt højere . 
Bevægelsesevnen var bedre hos de slagtekyllinger, der 
havde adgang til forhøjet platforme . 
Samlet set så havde 30 % af de testede slagtekyllinger 
en gait score ≥ 3 . Jo yngre slagtekyllingerne var jo lave-
re gait score og mindre procentdel af slagtekyllingerne 
havde en gait score på 3 og 4-5 . 
2,2 % af slagtekyllingerne var ramt af TD . Dog var den 
procentvise andel af TD lavere hos slagtekyllinger, der 
havde adgang til platforme .
Så konklusionen på forsøget var, at tilbydes slagtekyl-
linger yderligere muligheder for bevægelse, kan det for-
bedre slagtekyllingernes bensundhed .

Finsk tilskudsordning for dyrevel-
færd for fjerkræ.
Hanna Hamina, slagtekyllingeprodu-
cent og leder af den finske brancheor-
ganisation, fortalte om mulighederne 
for at få kompensation for de ekstra 
omkostninger ved dyrevelfærdsforan-
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staltninger i den finske fjerkræproduktion .
Baggrund 
De finske fjerkræproducenter er berettiget til kompen-
sation for at forbedre velfærden for deres æglæggende 
høner, slagtekyllinger og kalkuner . Pengene til dyrevel-
færdstilskuddet er en del af de finske landdistriktsmidler 
kaldet ’Program for Mainland Finland 2014-2020’, og 
stammer derfor delvist fra EU . Målet med programmet er 
at kompensere for de ekstra omkostninger ved dyrevel-
færdsforanstaltninger .
Generel information 
Målsætningen er en forbedring af dyrevelfærden ved at 
fremme forhold i produktionen, der øger bevidstheden 
hos producenterne om faktorer og forhold, der påvirker 
dyrevelfærden . Det gælder også gennem rådgivning af 
producenter - og for at kunne reagere og imødekomme 
forbrugernes forventninger . 
Tilskuddet er baseret på indkomsttab og omkostninger 
ud over de grundlæggende produktionskrav .

Tilskuddene. 
Tilskuddet baseres på dyreenheder (DE) og udbeta-
les af de kommunale landdistriktsmyndigheder . Faste 
investeringsomkostninger er berettiget til særskilt inve-

steringsstøtte, der er målrettet mod at forbedre dyrevel-
færden . I maj 2015 kunne producenterne forpligte sig til 
en 20-måneders periode . Dette er senere ændret til en 
årlig bindingsperiode . 
Producenter, der ønsker at ansøge om tidskuddet, og 
som forpligter sig til dyrevelfærdsforanstaltninger, skal 
have et minimum af antal dyr . Det drejer som mindst 
1 .000 æglæggende høner (140 DE), 10 .000 slagtekyl-
linger (350 DE) eller 2 .500 kalkuner (300 DE) . 
Tilskuddet for at opfylde dyrevelfærdsmæssige forhold 
varierer fra 5 - 34 € (ca . 37,30 – 253,70 kr .) pr . DE . Pro-
ducenten er forpligtet til at opfylde alle de valgte krav . 
For ægproducenter kan de vælge op til fem dyrevel-
færdsforanstaltninger fra en liste med seks, slagtekyllin-
geproducenter kan vælge op til fire dyrevelfærdsmæssi-
ge foranstaltning og kalkunproducenter kan vælge op til 
fem foranstaltninger . Foranstaltningerne og tilskuddene 
fremgår tabel 1 . 
Tilskuddet betales to gange om året (forskud / endelig) .
I maj 2015 havde i alt 346 fjerkræbesætninger tilsluttet 
sig i dyrevelfærdsprogrammet, og ansøgt om tilskud . Det 
er mere end 80 % af bedrifterne, og næsten alle slagte-
kyllingebedrifter har sluttet sig til programmet .

Foranstaltninger EUR / DE

1 . Fodring og pleje af fjerkræ 8

2 . Forbedring af betingelserne (slagtekyllinger og kalkuner) 10

3 . Forbedring af luftkvalitet (æglægger) 5

4 . Berigelse materialer 7

5 . platforme, ramper og siddepinde

- Æglæggende høner 11

- Slagtekyllinger 34

- Kalkuner 14

6 . Udendørs arealer (æglæggende høner og kalkuner) 16

Tabel 1: Tilskud for dyrevelfærdsforanstaltninger for fjerkræ i Finland .
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DER SÆLGES MINDRE FJERKRÆKØD 
I TYSKLAND

Salget af fjerkrækød i Tyskland lå i sep-
tember 2015 på 29.400 tons, hvilket iføl-

ge Marktforschungsinstituts GfK var 3,2 % mindre 
end i september 2014. I de første ni måneder af 
2015 faldt salget af fjerkrækød med omkring 3 %.

Stigende salg af ænder. 
I september i år lå salget af ænder 10,1 % højere end 
i september 2014, og i de første 9 måneder af 2015 lå 
salget af ænder 16,1 % over salget i samme periode 
sidste år .
Selve starten af   andesæsonen begynder i oktober . I de 
to foregående år har salget af ænder i fjerde kvartal i 
hvert tilfælde udgjort 69 % af det totale salg .
 
Mindre salg af kylling i september. 
Efteråret kom tidligt i år, og så sluttede grillsæsonen, og 
det kunne ses på salget af kylling . 
I september 2015 lå salget af kylling 2,3 % lavere end 
september 2014 . 
Også salget af ferske parteringer, som i de foregående 
måneder ellers har ligget over salget i 2014, faldt med 
1,7 % .
 
Mindre salg af kalkun.
I de første 9 måneder blev der solgt 64 .626 tons kal-
kunkød i Tyskland købte, som var 64 626 t . Salget af 

ferske kalkunparteringer, som udgør den største del af 
salget, faldt med 8,1 % . 

Andelen af   frosne kalkun parteringer 
udgjorde kun 3 % i de første tre kvarta-
ler i 2015 .
 
Salget af suppehøner stiger. 
Salget af suppehøner var i september i 
år 7,3 % højere end i september sidste 
år . 
I de første ni måneder af i år blev der 
solgt 7 .602 tons suppehøner, hvilket var 
7,8 % mere end 2014 .

DGS / jnl

i 1.000 tons 2014
i alt

Jan - 
sep
2014

Jan - 
sep
2015

Ændring  
i %

Total 431,6 302,3 293,1 -3,0

Kylling i alt 286,3 216,6 211,5 -2,4

- heraf hele 
kyllinger

36,9 26,0 25,7 -1,3

- heraf  
ferske  
parteringer

174,8 133,5 135,8 1,7

Kalkun i alt 97,4 69,7 64,6 -7,2

-heraf  
ferske  
parteringer

91,5 68,0 62,5 -8,1

Ænder 20,2 6,3 7,3 16,1

Gæs 15,2 1,9 1,3 -31,3

Suppehøner 11,3 7,1 7,6 7,8

Tabel 1: Salget af fjerkrækød i Tyskland i 2015  

Kilde: Gfk-Haushaltspanel

Figur 1: Salget af suppehøner i Tyskland .
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Jake Davies, Farmers Weekly
 
Hvordan styrer andre lande brugen 
af   antibiotika i deres fjerkræpro-
duktion, og hvad kan Storbritanni-
en lære?   

Over hele verden laver man i de udviklede lande 
begrænsninger på mængden og typen af   antibiotika, der 
må anvendes til dyr . Andre mindre udviklede regioner 
følger derefter trop for at få adgang til disse lukrative 
markeder . 
Som med de fleste politiske spørgsmål er der enighed 
om målet men ikke om midlerne . Nogle lande, såsom 
Holland, har strammet op på reguleringen og skabt et 
meget kontrolleret receptsystem . I modsætning til den 
amerikanske antibiotikastrategi der i høj grad er mar-
kedsdrevet . 
Forståelse af, hvad der sker i hele verden, er afgørende . 
Det ruster fjerkræproducenter og deres repræsentanter 
med viden til at føre bedre argumenter for den fortsatte 

og ansvarlige brug af lægemidler, der har til hensigt at 
styrke fuglenes sundhed og velfærd . 
I en nylig offentliggjort Nuffield Scholarship rapport ’No 
antibiotics ever – an option for the UK poultry industry?’, 
fortæller Sophie Edenborough, fjerkrædirektør i Liquid 
Mineral Services, om hendes besøg i USA, Holland og 
Brasilien for at vurdere praksis i tre af de mest avancere-
de fjerkræproducerende lande i hele verden .

Brasilien. 
”Jeg ønskede at besøge et land, der ikke var udsat for 
det samme forbrugerpres som fjerkræproducenterne er 
i Europa” siger Sophie Edenborough i sin rapport . Af de 
tre lande var biosikkerhed her en af de strengeste, og 

HVORDAN REDUCERER ANDRE LANDE DERES  
FORBRUG AF ANTIBIOTIKA PÅ FJERKRÆBEDRIFTER
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Faciliteter til vask af hele lastbiler er almindelige på  

brasilianske fjerkræfarme .

Produkter med organiske syrer, som tilbydes af et  

hollandsk selskab .

Sådan sælges kyllingekød til amerikanske forbrugere . 

Prisen for hel antibiotika-fri kyllinger var 2,69 $ / lbs (ca . 

40,25 kr ./kg), mens en standardkylling kostede 1,29 $ / 

lbs (ca . 19,30 kr . / kg) .
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man havde udvidet principperne for hygiejne til at inklu-
dere hele strukturen af virksomheden . 
Virksomhederne udnyttede den megen plads, der var 
til rådighed, til at placere farme i de forskellige regioner 
af landet, og kyllinger indsættes normalt på samme tid 
på alle bedrifter inden for den samme region . Regionale 
ledere har ikke adgang til andre områder, hvilket gør 
kontaminering mellem fugle af forskellige aldre næsten 
umuligt . 
Hovedparten af   bedrifterne, som hun besøgte, havde 
vaskestationer til køretøjer, som skulle ind, og nogle gav 
slet ikke besøgende adgang . Høje hegn og trædække 
blev også brugt til at skabe naturlige barrierer mellem 
staldene og omverdenen . 
Der var store forskelle i standarden for det fjerkræ, som 
var bestemt til de europæiske markeder, med en gen-
nemsnitlig belægning på ikke mere end 11 kyllinger/m2 . 
Fugle, som opdrættes til hjemmemarkedet blev opdræt-
ter med en belægning på op til 14 kyllinger/m . 
En anden stor forskel var behovet for at overholde EU’s 
veterinære standarder, hvis kyllingerne skulle ekspor-
teres til Europa . For at gøre dette begyndte en række 
landmænd at bruge alternative produkter til at erstatte 
brugen af   vækstfremmende antibiotika (se måder at 
reducere brugen af antibiotika) . 
En sjov detalje i den brasilianske måde at gøre tingene 
på var at placere en orange beholder med foder på top-
pen af klækkebakkerne med kyllinger, der skulle trans-
porteres langt .

USA. 
Sophie Edenborough tilbragte tre uger i USA, hvor hun 
besøgte Georgien, Arkansas og Pennsylvania . Meget 
lidt lovgivning forbyder brugen af antibiotiske produkter 
der, hvilket er en sandsynlig forklaring på en modreakti-
on fra forbrugerne mod brugen af antibiotika i kyllinge-
produktionen . 
I dag markedsfører større restauranter, supermarkeder 
og fjerkræselskaber ’antibiotika frit’ fjerkræ . I praksis 
betyder dette, at fuglene skal kunne garanteres at være 
blevet opdrættet uden sådanne lægemidler . 
Det giver dem en konkurrencemæssig fordel - ligesom 

brasilianske virksomheder, 
der ønsker at eksportere til 
Europa, for producenterne 
ønsker at udnytte, at for-
brugere ønsker fjerkræ, 
der er opdrættet uden 
brugen af antibiotika .
På konferencer, som 
Sophie Edenborough 
havde deltaget i, 
udtrykte producenterne 
bekymring for, hvor udbredt antibioti-
ka-frit kød var ved at blive, og på en workshop, der blev 
holdt med dette tema, var tesen, at antibiotika-frit fjer-
krækød ikke længere var et nicheprodukt, og så vil man 
ikke længere få en merpris for det .
På farmene blev rent vand set som værende helt essen-
tielt, og klordioxid var én metode, som blev brugt til at 
rense vandrørene med . 
Holdskift i USA adskiller sig tydeligt fra de andre lande, 
fordi farmene bruger den samme strøelse til flere hold . 
Strøelsen samles og får lov at kompostere lidt inde i 
stalden, før det spredes ud igen og er klar til den næste 
hold . Denne proces tager op imod 17 dage for at få de 
optimale resultater . 
Biosikkerheden på de antibiotika-frie amerikanske farme 
var ’ikke så streng som forventet’ . Sophie Edenborough 
siger, at biosikkerheden ikke synes at være højere i 
praksis end den, som følges i Storbritannien . Og flokke, 
der blev syge, bliver stadig behandlet, men kyllingerne 
mister dog deres antibiotika-fri status .

Holland. 
I modsætning til USA og dets ”light touch” tilgang til 
regulering, har Holland stillet store restriktioner på bru-
gen af   antimikrobielle stoffer til husdyr . De har indført 
et system, hvor producenterne placeres på forskellige 
niveauer og med omfattende overvågning af brugen af 
antimikrobielle på farmene . 
Den hollandske X-treck Systemet giver kyllinger umid-
delbar adgang til foder og vand for at forbedre deres 
robusthed .  ›››

DANSK ERHVERVSFJERKRÆ DECEMBER 2015
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Den første handling var at sætte et benchmark i 2009, 
hvor en baseline for brugen af det antimikrobielle forbrug 
blev etableret . Dernæst blev de nye mål sat: en redukti-
on på 20 % i 2011 stigende til 50 % i 2013 . En national 
database blev oprettet til registrering af mængden af   
antibiotika, der blev anvendt, hvilken dyrlæge, der skrev 
recepten, og længden af   behandlingen . Fjerkræsektoren 
har også standardiseret en symptomliste, som sætter 
yderligere fokus på de dyrlæger, der ordinerer medicin .  
Fjerkræproducenter må kun bruge én dyrlæge for at 
sikre, at de kender historie og sundhedstilstand på far-
men, og antibiotika kan kun ordineres efter et besøg på 
stedet . En sundhedsmanagementplan skal også være 
på plads . 
Da disse rammer var på plads, kunne benchmark rap-
porterne laves for hver bedrift, og så begyndte restrikti-
onerne for alvor .  

Producenter på det højeste niveau – dem med det 
laveste forbrug af antibiotika, anses for at være målet . 
Næste niveau ned er ’signalgruppen’ – brugen af anti-
biotika giver anledning til en vis bekymring - og efter 
dette, to ’aktionskategorier’ . 
Kort sagt, jo lavere rangeret farmen er, jo større 
begrænsninger vil der blive pålagt i brugen af antibiotika . 
I værste tilfælde kan en producent blive stillet overfor 
krav om at ansætte en uafhængig ekspert for egen reg-
ning, for at højne standarden . Men selv producenterne 
på det højeste niveau kan ikke være selvtilfredse, da 
målene over tid bliver stadig strammere .  
Der har givet resultater, og målene er blevet nået med 
en god margin . Den hollandske fjerkræbranche havde 
reduceret brugen af antibiotika med 58 % inden udgan-
gen af   2013 . Så blev målet for 2015 hævet til 70 %; i 
skrivende stund er det uklart, om dette vil blive opfyldt .  

Måder at reducere brugen af   antibiotika.
Der er en række måder at reducere brugen af antibiotika på hos fjerkræ, men mange er ikke fuldt forstået, og 
der eksisterer ingen behandling i øjeblikket, som er helt så effektiv til at forbedre tarmsundheden som antibio-
tika .

Direkte fodring med mikroorganismer
Disse lover et skud af ’gode’ bakterier til tarmen, som menes at forbedre oddsene for fugle kan bekæmpe 
sundhedsmæssige udfordringer . Selvom anvendelsen er udbredt, vides det ikke præcist, hvilke bakteriestam-
mer, der kan være mest effektive, og hvornår det er bedst at iblande dem i forholdet til effekten .

Æteriske olier og naturmedicin
De stoffer er også kendt som fytogener, og hvert land, som Sophie Edenborough besøgte, brugte kosttilskud 
på den ene eller anden måde . Selvom der er begrænset forståelse for, hvordan de virker . Et brasiliansk selskab 
som blev besøgt, havde erstattet antibiotiske vækstfremmere med æteriske olier i slutfoderet .

Organiske syrer
Ifølge Sophie Edenborough er det klart, at såkaldte organiske syrer har haft en rolle at spille i fjerkræprodukti-
onen i nogle år . Deres vigtigste fordele er, at de kan skabe et miljø, som er ugæstfrit for patogener, mens man 
fodrer med ’gode’ bakterier . 
Forskellige mærker blev brugt på de besøgte farme, med farmerne brugte produkterne, når dyrene blev stres-
sede, såsom ved udtynding eller som en del af managementet

Vand
Et gennemgående tema var betydningen af   rent drikkevand, og farme, som var opsat på at reducere deres 
medicinregning gjorde alt for at fjerne bakterier og biofilm . Normalt blev opløsninger såsom hydrogenperoxid, 
klor og forskellige syrer tilsat til vandet, men en landmand var begyndt at bruge elektrolyseret vand i sin hygiej-
nestrategi .
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