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Spiselige biprodukter fra kød er et vækstmarked
Optimeret ressourceudnyttelse kombineret med øget indtjening er en
vindersag for alle. Fra EU har der gennem de seneste år været en meget
stor stigning i eksporten af biprodukter fra kød, som især er koncentreret om
Kina og Hong Kong, men også Rusland. Biprodukterne har samlet set
endda fået højere prisstigninger end kød. For Danmark er udnyttelse af
biprodukter et væsentligt forretningsområde, og det gælder – udover
egentlige spiselige produkter – også i relation til den farmaceutiske industri
og til ingrediensvirksomheder.
Øget eksport af spiselige biprodukter
Udnyttelse af biprodukter er en ressourcemæssig succeshistorie, som
samtidig bidrager til øget indtjening for virksomheder og landmænd.
På verdensmarkedet er der markant stigning i handlen med de såkaldte
spiselige biprodukter, der bl.a. omfatter lever, nyrer, tarme, tæer og ører. I
forhold til 2000 har EU-15 således i 2013 eksporteret omkring 4 gange så
store mængder biprodukter fra både svinekøds- og oksekødsproduktionen.
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Den øgede forretningstilgang til udnyttelse af biprodukter giver også bedre
mulighed for produktudvikling og optimering. En god indikator for det er
prisudviklingen for biprodukter i forhold til kødpriserne. Eksempelvis er de
gennemsnitlige EU-eksportpriser for svinekød i perioden 2000-2013 steget
med 50 pct. – heri kan også indgå ændret produktsammensætning – mens
biprodukter for samme periode i gennemsnit har haft en prisstigning på 160
pct. Her har sammensætning og produktudvikling ligeledes stor betydning,
hvor biprodukter bliver egentlige højværdiprodukter.
I 2013 gik 58 pct. af mængderne til Kina og Hong Kong, mens Rusland som
det næste lande i rækkefølgen aftog 9 pct. Eksporten til Kina er især
koncentreret om biprodukter fra svinekødsproduktionen, mens Rusland også
har aftaget væsentlige mængder fra oksekødsproduktionen. For de enkelte
underprodukter kan særligt noteres, at Rusland aftager en stor andel af
lever.
Russisk embargo
I forbindelse med den russiske handelsembargo er biprodukter fra efteråret
2014 nu også inkluderet. Det giver en række forringelser for EU, da de
betydelige mængder som hidtil er gået til Rusland, nu skal afsættes på
andre markeder eller gå til anden anvendelse.
I 2013 gik 17 pct. af den danske eksport af biprodukter fra svine-, okse- og
fjerkrækød til Rusland. Andelen var størst for oksekød med hele 34 pct.,
mens biprodukter fra fjerkræ lå med lidt lavere andel. Fjerkræandelen til
Rusland har dog været meget svingende gennem de seneste år.
Dansk eksport af biprodukter
Danmark har en stor eksport af biprodukter, og det er gældende særligt for
svinekød, men også for de andre kødtyper. Ud over egentlige spiselige
biprodukter findes også andre biprodukter, som afsættes til blandt andet den
farmaceutiske industri og til ingrediensvirksomheder.
For alle områder er det vigtigt med leveringssikkerhed, kvalitet og
produktudvikling, og det er elementer, som danske virksomheder naturligt
også evner at levere. Og endnu en gang skal det understreges, at
udnyttelse af biprodukter er med til at optimere ressourceudnyttelse,
mindske madspildet fra jord til bord og udvide de økonomiske
forretningsområder. Derved kan biprodukter bidrage til, at
fødevarevirksomheder/slagterier betaler en konkurrencedygtig pris.
Det er derfor helt afgørende fortsat at udnytte markedsmulighederne på
dette område.
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