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Efterspørgslen på fjerkrækød fra EU stiger frem
mod 2030
 Efterspørgslen på fjerkrækød fra EU forventes at stige - både i og
udenfor EU’s grænser
 Forbruget af fjerkrækød i EU forventes at stige med 4 pct. frem mod
2030, mens eksporten af fjerkrækød ud af EU forventes at stige med
18 pct.
 Efterspørgslen kommer især fra Afrika og Mellemøsten, som følge af
stigende indkomst og bekymring for fødevaresikkerheden i
produktionen af fjerkrækød
Forbruget af fjerkrækød i EU forventes at stige med 4 pct. frem mod
2030
Ifølge en ny rapport fra EU Kommissionen forventes forbruget af fjerkrækød
i EU, at stige med 4 pct. fra 14,0 mio. tons i 2017 til 14,6 mio. tons. i 2030.
Forbruget af andre kødtyper i EU forventes at falde med 1,5 pct. Dette er
især drevet af faldende forbrug af oksekød, som forventes at falde med 5
pct. frem mod 2030. Forbruget af får og geder forventes at stige med 8 pct.,
mens EU-borgerne forventes at spise samme mængde grisekødet, jf. Den
Europæiske Kommission.
Figur 1: Forbrug af kød i EU
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Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Den Europæiske Kommission: EU Agricultural outlook for the
agricultural markets and income 2017-2030.

En tilsvarende udvikling ses for forbruget af kød pr. indbygger. Forbruget af
fjerkrækød ventes, at stige fra 24,1 kg til 24,8 kg pr. indbygger, svarende en
vækst på 3 pct. frem mod 2030.

Forbrug af oksekød pr. indbygger forventes, at falde fra 10,8 kg til 10,1 kg
pr. indbygger, svarende et fald på 6 pct. frem mod 2030, jf. Den Europæiske
Kommission.
Eksport af fjerkrækød fra EU forventes at vokse med 18 pct. frem mod
2030
Efterspørgslen efter fjerkrækød udenfor EU forventes at stige frem mod
2030. Den globale udvikling i forbruget af fjerkrækød betyder, at EU’s
eksport af fjerkrækød forventes, at stige fra 1,5 til 1,8 mio. tons (svarende til
18 pct.) frem mod 2030. EU’s eksport af andre kødtyper forventes, at stige
med 4 pct. frem mod 2030. den lavere vækst er især drevet af faldende
eksport af oksekød, mens eksporten af grisekød forventes stige frem mod
2030, jf. Den Europæiske Kommission.
Den samlede eksport fra EU af alle kødtyper ventes at stige fra 4,3 til 4,7
mia. tons frem mod 2030. Fjerkrækød forventes at stå for 69 pct. af væksten
i EU’s eksport af alle slags kødtyper. Grisekød forventes at stå for 49 pct. af
væksten, mens oksekød, får og geder trækker i den modsatte retning og
bidrager med et negativt bidrag på 18 pct., jf. Den Europæiske Kommission.
Ifølge en analyse fra Landbrug & Fødevarer forventes Afrika og
Mellemøsten, at stå for 44 pct. af væksten i den globale import af fjerkrækød
frem mod 2026, læs analysen her. Efterspørgslen af fjerkrækød stimuleres
af stigende indkomster og befolkningstal. Desuden kan den stigende
importefterspørgsel af fjerkrækød i Afrika og Mellemøsten tilskrives
vedvarende bekymring for fødevaresikkerheden i produktionen af
fjerkrækød, hvilket har bremset den indenlandske produktion og dermed
øget importbehovet.
Figur 1: Eksport af kød fra EU
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Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Den Europæiske Kommission: EU Agricultural outlook for the
agricultural markets and income 2017-2030.
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