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Stigende dansk eksport af æg
Danmark eksporterede knap 16.000 tons æg og ægprodukter i 2013. Det er
en stigning i eksporten på 91 pct. i forhold til 2003 og 3.000 tons mere end
det årlige gennemsnit de seneste 10 år. Den markante vækst i eksporten
kan henføres til en stigende global efterspørgsel på ægprodukter. På trods
af at det globale marked stadig er præget af et stort indenlandsk forbrug, så
steg den samlede globale import af ægprodukter i perioden 2003 til 2011
med 70 pct.
Danmarks eksport af ægprodukter er stigende
Danmarks samlede eksport af æg og ægprodukter er steget med 6 pct. i
gennemsnit per år siden 2003. Væksten dækker over en stigning på 27 pct. i
eksporten af æg i skal, samt en stigning på 17 i eksporten af æg i flydende
form.
Men væksten er primært drevet af en markant vækst i andre typer
ægprodukter. Denne kategori af ægprodukter, indeholder blandt andet
diskretioneret* eksporttal for fugleæg.
Den samlede værdi af dansk eksport af æg og ægprodukter i 2013 var 376
mio. kroner. Hvilket svarer til en vækst siden 2003 på 234 mio. eller en
gennemsnitlig stigning på 9 pct. per år.
Figur 1:Dansk eksport
af æg og ægprodukter
er stigende.
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Den globale efterspørgsel efter ægprodukter vokser
På trods af det globale marked stadig er præget af et stort indenlandsk
forbrug, så steg den samlede globale import af ægprodukter, ifølge FAO, i
perioden 2003 til 2011 med 69 pct. Udviklingen i handelen i denne perioden
dækker over følgende trends i handelsmønstret:

Figur 2:Den globale
import af ægprodukter
stiger.

–

Den globale import af æg i skal steg med 70 pct. De største importører i
verden af æg i skal, i perioden, er Tyskland, Holland og Frankrig.

–

Den globale import af æg i flydende form steg med 64 pct. De største
importører i verden af æg i flydende form er Tyskland, Frankrig og
Storbritannien.

–

Den globale import af æg i pulverform steg med 48 pct. de største
importører i verden af æg i pulverform er Tyskland, Japan og
Storbritannien.
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Den generelt stigende efterspørgsel efter ægprodukter i verden er gunstigt
for de danske producenter af ægprodukter. Og tallene for eksporten af
danske ægprodukter viser også, at ægproducenterne har øget deres eksport
betydeligt de seneste årti.
Noter:
*Data bygger på udtræk fra Danmarks Statistik og dermed underlagt deres
diskretionspolitik, som betyder hemmeligholdelse af enkelte personer, familier,
husstande og virksomheder.
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