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Israelerne spiser mest fjerkræ, men Kina er det
største marked
-

Kina og USA forventes at øge deres forbrug af fjerkræ mest frem
mod 2026
I Israel spises 57 kg fjerkræ pr. indbygger, hvilket gør israelerne til
dem, som spiser mest fjerkræ i verden
Vietnam og Ukraine forventes at øge deres forbrug pr. indbygger
mest frem mod 2026

Kina, USA, EU og Brasilien står for over halvdelen af verdens
fjerkræforbrug
Forbruget af fjerkrækød
udgjorde 36,8 pct. af
verdens kødforbrug

Der blev spist mere end 315 mio. tons kød i verden i 2016. Grisekød udgjorde
37 pct. af forbruget, fjerkrækød 36,8 pct., og oksekød 21,6 pct. De resterende
4,6 pct. af kødforbruget var lammekød.
Det er især i Kina, USA, EU og Brasilien, at der spises meget fjerkræ.
Tilsammen stod disse markeder for over halvdelen af verdens fjerkræforbrug
i 2016. Frem mod 2026 forventes efterspørgslen af fjerkrækød at stige, som
følge af både stigende indkomster og befolkningstal. Særligt det kinesiske og
amerikanske marked forventes at stige med hhv. 3,4 mio. tons (16,4 pct.) og
1,3 mio. tons (7,1 pct.). Den største vækst i forbruget ventes på de
sydøstasiatiske markeder, Vietnam og Indonesien. Der forventes forbruget at
stige med hhv. 42 pct. og 35 pct. fra 2016 til 2026, se figur 1.
Figur 1: Forbrug af fjerkrækød fordelt på de 25 største markeder
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Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. OECD-FAO Agricultural Outlook (2017).
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Israelerne spiser mest fjerkrækød
En kineser spiser i
gennemsnit 12 kg fjerkræ
om året.

Kina har verdens største samlede forbrug af fjerkræ, men ser man på
forbruget pr. indbygger, så spiser en kineser i gennemsnit 12 kg fjerkræ om
året. Dette giver kun en 25. plads, når man ser på forbrug af fjerkrækød pr.
indbygger. I top ligger Israel, hvor der spises 57 kg pr. indbygger. Det skyldes
bl.a., at man af religiøse årsager ikke spiser grisekød i Israel. USA har
verdens næststørste forbrug af fjerkræ – både totalt og pr. indbygger, se figur
2.
Figur 2: Forbrug af fjerkrækød pr. capita fordelt på de 25 største markeder
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Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. OECD-FAO Agricultural Outlook (2017).

I Vietnam forventes
fjerkræforbruget at
stige med 4 kg pr.
indbygger

Forbruget af fjerkræ pr. indbygger i USA og Israel forventes dog ikke at stige
de kommende 10 år. Det er i Vietnam, Ukraine og Colombia, at
fjerkræforbruget pr. indbygger forventes at stige mest frem mod 2026. I
Ukraine forventes forbruget at stige med 4,5 kg pr. indbygger, mens der i
Vietnam forventes en stigning på 4 kg pr. indbygger, se figur 3.
På det kinesiske marked for fjerkræ forventes forbruget af fjerkrækød at øges
med 1,7 kg. pr. indbygger. Trods denne relativt lille stigning, så vil det
kinesiske marked fortsat udgøre den største andel af verdensmarkedet for
fjerkræ i 2026.
Figur 3: Udviklingen i forbrug af fjerkrækød fordelt på de 25 største markeder,
2016-2026
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Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. OECD-FAO Agricultural Outlook (2017).
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