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Dansk eksport af fjerkræ til Afrika er fordoblet i 2017
–

Fjerkræeksporten er vokset med 86 mio. kr. (3,3 pct.) i årets første elleve
måneder ift. samme periode sidste år

–

Eksporten til Afrika er fordoblet og står dermed for over 90 pct. af den
samlede stigning i eksporten

–

Den samlede danske eksport af fjerkræ forventes at stige med 3,3 pct.
frem mod 2030

–

Eksporten af fjerkræ ud af EU forventes at vokse med 22 pct. frem mod
2030

Positiv udvikling i eksporten af fjerkræ
Den samlede danske eksport af fjerkræ var på 2.717 mio. kr. i årets første
elleve måneder. Det er en stigning på 3,3 pct. i forhold til samme periode
sidste år. Dermed ser udviklingen ud til at være vendt efter to år med
tilbagegang. Eksportværdien af fjerkræ ligger dog fortsat under niveauet for
både 2014 og 2015. Den positive udvikling i eksporten af fjerkræ har været
drevet af bedre priser, da den eksporterede mængde er relativt uændret ift.
2016 (jan-nov), se figur 1.
Figur 1: Eksport af fjerkræ i årets første elleve måneder
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Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks Statistik, KN8M.

Væksten ligger i Afrika og EU
EU-lande aftog mere end 84 pct. (2.286 mio. kr.) af den danske eksport af
fjerkræ i jan-nov 2017. Afrika og Øst- og Sydøstasien aftog hhv. 5,8 pct. og
5,4 pct., mens Nordamerika blot aftog 1,0 pct. af den samlede eksport af
fjerkræ.

Tusinde

Den negative udvikling i
eksporten af fjerkræ er
vendt

Eksporten af fjerkræ er
steget mest til Afrika,
mens der især har været
en nedgang i eksporten
til EU

Den største fremgang i årets første elleve måneder ses i eksporten til Afrika,
som siden samme periode sidste år er fordoblet til 156 mio. kr. Det skyldes
overvejende, at fugleinfluenza ved en hobbyavler af fjerkrækød i Danmark der
midlertidigt lukkede det danske marked til Sydkorea- og Afrika, blev afblæst i
foråret 2017 - hvorefter Sydafrika (og Sydkorea) igen åbnede for fjerkræ fra
Danmark. Afrika har dermed trukket over 90 pct. af den samlede vækst i
eksporten i årets første elleve måneder af 2017, se figur 3.
Eksporten af fjerkræ er steget med sammenlagt 26 mio. kr. til øvrige lande i
Europa, Øst- og Sydøstasien, Sydasien, Mellem- og Sydamerika samt til
Oceanien.
Omvendt ses en tilbagegang i den samlede danske eksport af fjerkræ til EU
på 11,8 mio. kr., (et fald på 0,5 pct.). Eksporten af fjerkræ til Nordamerika og
Mellemøsten er siden sidste år reduceret med henholdsvis 8 pct. og 25 pct. I
2017 udgjorde fjerkræeksporten til Mellemøsten og Nordamerika dog kun
omkring 1,4 pct. af den samlede eksportværdi.
Figur 3: Eksportændring fordelt på Regioner, 2017 (jan-nov) ift. 2016 (jan-nov)
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Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks Statistik, KN8M.

Eksporten af fjerkræ forventes at stige frem mod 2030
Ifølge en analyse fra Landbrug & Fødevarer forventes forbruget af fjerkrækød
i EU at stige med 4 pct. frem mod 2030. Derudover forventes efterspørgslen
efter fjerkrækød udenfor EU at stige med 18 pct. frem mod 2030, læs
analysen her.
Under antagelse af at den danske eksport af fjerkræ følger denne udvikling,
så forventes eksportmængden af fjerkræ at stige med 6,8 pct. frem mod 2030.
Udviklingen forventes at blive drevet af øget eksport ud af EU, se figur 4.
Efterspørgslen af fjerkræ ud af EU stimuleres af stigende indkomster og
befolkningstal hos især udviklingslandene. Desuden kan den stigende
importefterspørgsel af fjerkrækød i Afrika og Mellemøsten tilskrives
vedvarende bekymring for fødevaresikkerheden i den lokale produktion af
fjerkrækød, hvilket har bremset den indenlandske produktion og dermed øget
importbehovet.
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Figur 4: Forventet eksportmængde af fjerkrækød fra Danmark
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Anm.: Den eksporterede mængde af fjerkræ til EU er fremskrevet med det forventede øgede forbrug i
EU. Den eksporterede mængde af fjerkræ til den øvrige verden er fremskrevet med udviklingen i EU’s
samlede forventede eksport af fjerkræ.
Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks Statistik og EU-Kommissionen: EU Agricultural outlook for
the agricultural markets and income 2017-2030.

Eksportværdien af
fjerkræ forventes at stige
med 3,3 pct. frem mod
2030

Selvom eksportmængderne af fjerkræ forventes at stige med 6,8 pct., så
forventes den samlede eksportværdi af fjerkræ kun at stige med 3,3 pct. frem
mod 2030, se figur 5. Udviklingen skyldes at prisen på fjerkræ forventes at
falde med 4,2 pct. i EU. Prisen på fjerkræ ud af EU forventes at stige med 3,7
pct., hvilket trækker eksportværdien i den modsatte retning, jf. EUkommissionen.
Figur 5: Forventet eksportværdi af fjerkrækød fra Danmark
125

Indeks 2017=100
Eksport i alt
EU

120

Øvrige verden
115
110
105
100
95
90
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Anm.: Den danske eksportværdi af fjerkræ til EU er fremskrevet med det forventede øgede forbrug i EU,
samt den forventede prisudvikling for fjerkræ i EU. Den danske eksportværdi af fjerkræ til den øvrige
verden er fremskrevet med udviklingen i EU’s samlede forventede eksport af fjerkræ, samt den
forventede prisudvikling for fjerkræ på verdensmarkedet.
Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Danmarks Statistik og EU-Kommissionen: EU Agricultural outlook for
the agricultural markets and income 2017-2030.

Prognosen for den danske eksport af fjerkræ kan dog vise sig, at være
konservativ, da den danske slagtekylling netop har opnået særstatus i EU.
Særstatussen er blevet tildelt efter at danske slagtekyllinger i årevis har været
fri for salmonella takket være mangeårig bekæmpelse af salmonella hos
danske slagtekyllingeproducenter, læs her. Dette er et særligt
kvalitetsstempel, som kan betyde, at de europæiske forbrugere fremover vil
betale en relativ højere pris for danske slagtekyllinger.
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