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Forord
I Delprojekt III – ”Kvalitet og sikkerhed i produktionskæden” under forskningsprojektet ”Fødevarekvalitet og –sikkerhed. Forbrugeradfærd, fødevarekæder og økonomiske perspektiver” er en af delopgaverne at analysere produktionskæderne for hhv.
produktionen af svinekød, æg og slagtekyllinger.
Denne rapport fokuserer på produktionskæden for slagtekyllinger i Danmark. Herunder en kortlægning af aktører, produktionsstruktur og –vilkår, samt en diskussion af
fremtidige udfordringer for sektoren.
Informationskonsulent Mikkel Klausen og direktør Jan Pedersen, Dansk Slagtefjerkræ
samt redaktør L. Yding Sørensen, Dansk Erhvervsfjerkræ har bidraget i forbindelse
med sektorbeskrivelsen og gennem diskussion af SWOT-analysen og relevansen af de
opstillede temaer.
Ph.d. studerende Jesper T. Graversen har udarbejdet nærværende rapport. Forskningsassistent Janus Søndergaard og ph.d. studerende Jens-Martin Bramsen har bidraget
med diskussioner og faglige kommentarer. Seniorforsker Mogens Lund og undertegnede har medvirket ved redigeringen.

Fødevareøkonomisk Institut, december 2003
Johannes Christensen
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Sammenfatning og konklusion
Den danske slagtekyllingesektor er med sine godt 300 primærproducenter kun en
mindre gruppe blandt de danske landmænd og dermed ikke altid lige synlige i den
landbrugspolitiske verden.
Til trods for sin beskedne størrelse i sammenligning med sektorerne for svinekød og
mælk, så begår slagtekyllingesektoren sig tilsvarende hjemmevant på verdensmarkedet med en eksportandel på op mod 70 pct. Det gør Danmark til det land i verden, der
eksporterer den største andel af kyllingeproduktionen.
Den samlede produktionsværdi ab landmand er på omkring 1,1 mia. kr. og omsætningen i kyllingeslagterierne er på ca. 2,6 mia. kr.
I modsætning til den andelsorganisering indenfor grovvarevirksomhed, mælke- og
svineproduktion, der er et markant kendetegn for dansk fødevareproduktion, og hvor
producenterne er ejere af slagteri eller mejeri, da er særkendet for slagtekyllingeslagterierne, at de er aktieselskaber uden et medejerskab fra producentside. Samarbejdet
mellem slagteri og landmænd er derfor baseret på kontraktproduktion.

Strategiske udfordringer og opgaver
Nærværende rapport indeholder en beskrivelse af den danske slagtekyllingesektor.
Sektoren defineres i rapporten som alle aktører og produktionsled tilknyttet produktionskæden for slagtekyllinger og produkter heraf, jf. figur A.
Figur. A.
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I beskrivelsen er der lagt vægt på en detaljeret gennemgang af produktionsvilkår og
–omfang. Udover beskrivelse og analyse af slagtekyllingesektoren indeholder rapporten identifikation og diskussion af relevante strategiske udfordringer for sektoren.
Identifikation og diskussion af strategiske udfordringer for sektoren er foretaget på
baggrund af SWOT-analyser på henholdsvis aktør- og sektorniveau. Ud fra disse er
identificeret en række temaer og centrale strategiske problemstillinger for den danske
slagtekyllingesektor.
Rapporten er udarbejdet som en del af forskningsprojektet ”Fødevarekvalitet og –
sikkerhed. Forbrugeradfærd, fødevarekæder og økonomiske perspektiver”. I forbindelse med samme projekt er tidligere udarbejdet sektoranalyser for æg (Søndergaard
og Graversen, 2002), oksekød (Ottesen og Lund, 2003), mink (Gethmann, Pedersen
og Lund, 2003) og svin (Bonefeld og Graversen, 2003). De metodemæssige erfaringer
fra disse analyser er samlet i Søndergaard et al. (2003).
I Søndergaard et al. (2003) opsummeres en række temaer, som går mere eller mindre
på tværs i de gennemførte analyser i æg-, svine-, oksekøds- og minksektoren samt
nærværende analyse af slagtekyllingesektoren. Temaerne er følgende:
−
−
−
−
−
−

Fødevaresikkerhed
Forbrugertillid
Produktdifferentiering
Økonomisk risikodeling
Ejer- og kontraktstruktur
Specifikke investeringer

Temaerne er identificeret, så de beskriver de strategiske udfordringer og opgaver, som
sektorerne enten fortsat bør arbejde med eller bør tage fat på i fremtiden, hvis konkurrenceevnen i forhold til udenlandske producenter skal styrkes.
I nedenstående bokse påpeges specifikt for slagtekyllingesektoren en række strategiske problemstillinger, spørgsmål og analysebehov. Problemstillingerne kategoriseres i
forhold til de seks overordnede temaer.
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Boks A.

Temaer og centrale problemstillinger

Tema
Fødevaresikkerhed

Problemstillinger
−
−
−
−

Forbrugertillid

−
−
−

Produktdifferentiering

−

−
−

Økonomisk risikodeling

−
−
−

Ejer- og kontraktstruktur

−
−
−
−

Specifikke investeringer

−

Sikring af ”førerposition” vedrørende succesfuld salmonellabekæmpelse og gennem kontrol med og reduktion af campylobacter
Behov for diskussion og vurdering af de politiske rammevilkår. Hvilke effekter har de nationale rammevilkår på den danske konkurrenceevne?
Sikring af lige konkurrencevilkår mellem lande – først og fremmest på
hjemmemarkedet
Udnyttelse af høje danske krav og standarder til at skabe en præference
for dansk kylling på verdensmarkedet og hjemmemarkedet
Kan ubetinget præference for dansk kylling på hjemmemarkedet opnås?
Uløste dyrevelfærdsproblemer står i vejen for en klar opfattelse af dansk
kylling som totalt sikker og af høj kvalitet
Ugennemsigtighed i forhold til råvarens oprindelse i forarbejdede produkter
Hjemmemarked: Det har været vanskeligt at finde reel afsætning for ”velfærdskyllinger”, men er det ensbetydende med, at nye forsøg på markedsføring ubetinget vil være nyttesløse?
Behov for analyse og vurdering af mulige positive image-effekter af markedsførte specialkyllinger
Eksport: Udnyttelse af sektorens beskedne størrelse til en samlet ”differentiering”, så hele den danske kyllingeproduktion kan markedsføres som
specialkyllinger på verdensmarkedet. Utopi eller en mulighed?
Stabilisering og klarlægning omkring det nuværende afregningssystems
styrker og svagheder
Teoretisk og praktisk analyse og vurdering af mulighederne for en optimering af incitamentsstrukturer mellem producent og slagteri
Styrkelse af beredskabet overfor sygdomsrisici
Behov for analyse og vurdering af, hvorvidt den nuværende kontraktstruktur sikrer tilstrækkelig vertikal koordinering
Udvikling af generationsskiftemodeller, der sikrer fortsat drift og finansiering af effektive bedrifter
Er de danske slagterier tilstrækkeligt store og kapitalstærke til at sikre en
omkostningseffektiv dansk kyllingeproduktion og forarbejdning?
Er yderligere konsolidering og/eller fusion nødvendig og presserende?
Mulige strategiske og kapitalstærke partnere – danske eller udenlandske?
Sektoren som helhed afholder i dag en række specifikke omkostninger i
relation til bl.a. salmonellabekæmpelsen foranlediget af en offentlig salmonellahandlingsplan:
−
Er sektoren af egen kraft i stand til at løfte tilsvarende nødvendige investeringer i eksempelvis produktudvikling og – differentiering, forskning og udvikling eller markedsføring (produktspecifikt
eller image-skabende)?
−
Hvad prioriteres? I hvilken rækkefølge?
−
Hvem iværksætter og betaler?

Kilde: Egen tilvirkning.
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De skitserede temaer og konkretiserende problemstillinger er fremlagt for aktører i
sektoren. Relevansen af temaerne syntes begrundet, dog med forskelligt fokus afhængig af, hvorfra i sektoren diskussionen tager sit udgangspunkt. Det syntes dog klart, at
sektoren er sig meget bevidst, at dens vilkår bestemmes politisk. Der gøres derfor en
betydelig indsats for at medvirke ved udformningen af disse rammevilkår.
De opstillede temaer og konkrete problemstillinger antages på et overordnet plan at
være dækkende for de udfordringer, slagtekyllingesektoren står med aktuelt eller
sandsynligvis vil eller bør tage op i de kommende år.
Der angives imidlertid ikke konkrete løsningsforslag, idet de opstillede temaer og
skitserede problemstillinger må betragtes som absolut overordnede og som forslag til
videre analyse.
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1. Indledning
1.1.

Baggrund, formål og metode

Med baggrund i en øget bevidsthed om fremstilling af og indhold i vores fødevarer,
samt de heraf afledte ændringer og/eller skift i forbrugerpræferencer er hovedformålet
en empirisk beskrivelse af den danske slagtekyllingesektor. Herunder bl.a. :
-

Hvem er aktørerne i sektoren?
Hvordan er strukturen i sektoren?
Hvad produceres?
Hvad er omfanget af denne produktion?
Hvordan er produktionsvilkårene?
Hvordan håndteres sygdomme, salmonella m.v.?

Den teoretiske indgangsvinkel til den empiriske beskrivelse og analyse er beskrevet
nærmere i Søndergaard et al. (2003), hvori der opstilles en teoretisk ramme for beskrivelse af en produktionskæde.
Beskrivelsen af selve produktionskæden og sektoren for danske slagtekyllinger foretages på aktørniveau og indeholder udover en beskrivelse af aktørerne en redegørelse
for produktionsregler og indtjeningsforhold.
Efter beskrivelsen af sektoren konkretiseres de udfordringer sektoren står overfor i
formulering af centrale temaer. Denne konkretisering sker på baggrund af analyser af
den danske slagtekyllingesektors styrker, svagheder, muligheder og trusler, såkaldte
SWOT-analyser.
For sikring af sektorbeskrivelsens troværdighed og korrekthed er den gennemlæst og
diskuteret med medarbejdere fra Dansk Slagtefjerkræ og Dansk Erhvervsfjerkræ.
Udgangspunktet for projektet er den danske slagtekyllingesektor. I beskrivelsen gives
et overblik over aktører med tilknytning til sektoren.
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1.2.

Sektorbeskrivelse

De følgende kapitler indeholder beskrivelsen af slagtekyllingesektoren. Rækkefølgen
af kapitler og dermed beskrivelsen er i overensstemmelse med flowet i værdi- og produktionskæden for kyllingekød, jf. figur 1.1. En samlet oversigt over produktionsflow
i slagtekyllingesektoren er vist i bilag 1.
Figur 1.1.
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For hvert afsnit i sektorbeskrivelsen er det yderst til højre markeret, hvilket led i kæden der beskrives.
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2. Input, service og support
Det primære input til enhver animalsk produktion er foder. Foderstofindustrien i
Danmark tegnes fortrinsvis af 3 store aktører. Der er tale om Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG), Den Lokale Andel samt Hedegaard Agro. DLG og den Lokale
Andel er andelsselskaber, mens Hedegaard Agro indgår i den børsnoterede koncern
Hedegaard A/S. Endvidere skal det nævnes, at der i slagtekyllingeproduktionen ofte
anvendes en stor andel hvede af egen avl.
I dette afsnit vil fokus først og fremmest være på organisering, rådgivningsstruktur
m.v. for slagtekyllingesektoren samt indsatsen omkring sygdomsbekæmpelse og dyrevelfærd.

2.1.

Dansk Erhvervsfjerkræ

Fjerkræbranchen i Danmark var tidligt organiseret. Allerede i 1878 dannedes den første forening. I 1912 blev de daværende 3 foreninger sammensluttet i Danmarks Fjerkræavlerforening, der samlede både de erhvervsmæssige og de mere hobbyprægede
interesser med raceavl og udstillinger.
Med fremkomsten af slagtekyllingeproduktionen som et erhverv, strukturudviklingen
og med den begyndende specialisering i ægproduktion i slutningen af 1950’erne, blev
det vanskeligere at holde både erhvervsmæssige interesser og hobbyinteresser samlet i
én forening.
Derfor blev Danmarks Fjerkræavlerforening i 1964 opdelt, så man lokalt var opdelt i
erhvervskredse og hobbykredse. Hovedbestyrelsen var ligeledes opdelt i erhverv og
hobby. Men det viste sig at være utilstrækkeligt, og 1971 blev Danmarks Fjerkræavlerforening delt i to selvstændige foreninger: Dansk Erhvervsfjerkræ og Danmarks
Fjerkræavlerforening for Raceavl.
Dansk Erhvervsfjerkræ’s formål er at fremme den erhvervsmæssige produktion af
slagtefjerkræ samt konsum- og produktæg i Danmark, og herunder overfor myndigheder, institutioner, organisationer, virksomheder og andre at arbejde for producenternes vilkår og økonomi.
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Personer og virksomheder, der producerer slagtefjerkræ, rugeæg, daggamle kyllinger,
hønniker eller konsum- og produktæg i erhvervsmæssig betydning kan optages som
aktive medlemmer.
Foreningen Dansk Erhvervsfjerkræ’s bestyrelse er delt op i to hoveddele. En del for
slagtefjerkræ og en del for konsumæg. Desuden findes 3 specialforeninger under slagtefjerkræsdelen. Dette er Dansk Kalkunforening, Producentforeningen Danske Erhvervsstrudse og Brancheorganisationen for Erhvervsmæssig Produktion og Salg af
Vildtfugle. Dansk Erhvervsfjerkræ udgiver medlemsbladet ’Dansk Erhvervsfjerkræ’
12 gange årligt. Bladet indeholder information om hele industrien lige fra afregningspriser til prognoser om fjerkrækødets fremtidige markedsvilkår.
De erhvervspolitiske interesser varetages bl.a. gennem deltagelse i en lang række råd
og udvalg, herunder gennem udpegning af repræsentanter til Det Danske Fjerkræraad
(Dansk Erhvervsfjerkræ, 2003).

2.2.

Dansk Slagtefjerkræ

Dansk Slagtefjerkræ er en brancheforening, som repræsenterer hele den danske slagtefjerkræsektor med rugerier, landmænd og slagterier. Foreningsformål er at varetage
sektorens fælles interesser over for myndigheder og organisationer samt fremme af
produktion og afsætning af dansk fjerkræ. Foreningen blev dannet i 1992.
Bestyrelsen i Dansk Slagtefjerkræ består af fire repræsentanter fra fjerkræslagterierne,
to repræsentanter fra kyllingerugerierne og to repræsentanter fra kyllingeproducenterne. Desuden deltager Dansk Slagtefjerkræs direktør i bestyrelsesmøder og generalsekretæren i Det Danske Fjerkræraad har status af observatør.
Dansk Slagtefjerkræs interesser varetages bl.a. gennem repræsentation i Det Danske
Fjerkræraad.
I regi af Dansk Slagtefjerkræ er der endvidere nedsat et produktionsudvalg, der arbejder med områderne: Specialrådgivning, videnformidling, udvikling, forsøg og undersøgelser samt serviceopgaver (Dansk Slagtefjerkræ, 2003).
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2.3.

Det Danske Fjerkræraad

Det Danske Fjerkræraad er en paraplyorganisation for al fjerkræproduktion i Danmark.
Fjerkrærådets opgaver er at varetage og koordinere fjerkræindustriens fælles erhvervspolitik over for myndigheder og organisationer, nationalt og internationalt.
Derudover varetager og koordinerer Det Danske Fjerkræraad kontakten til myndighederne i EU samt medvirker til at indhente erhvervsrelevante informationer om slagtefjerkræ og æg.
Det Danske Fjerkræraad står for koordinering af indsatsen vedrørende sygdomsbekæmpelse og vaccinationer samt varetager kontakten til myndighederne i krisetilfælde. Det Danske Fjerkræraad sikrer og udøver desuden en uvildig producentrådgivning, der udgår fra fagkontoret for fjerkrærådgivning på Landscentret i Skejby.
Det Danske Fjerkræraad fungerer også som bestyrelse for Fjerkræafgiftsfonden sammen med repræsentanter for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, og
endelig repræsenterer Det Danske Fjerkræraad fjerkræindustrien i Landbrugsraadet
(Det Danske Fjerkræraad, 2003a).
a.v.e.c.
Det Danske Fjerkræraad varetager desuden sekretariatsfunktionen for de europæiske
slagteriers organisation a.v.e.c. (Association of poultry processors and poultry import
and export trade in the EU countries). a.v.e.c. varetager den europæiske fjerkræindustris fælles interesseområder, hvilket bl.a. indebærer spørgsmål omkring EU-politik
og –lovgivning (a.v.e.c., 2003)

2.4.

Landscentret, Fjerkræ

Landscentret, Fjerkræ er placeret som et af et fagkontorerne hos Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i Skejby. Kontorets faglige opgaver fastlægges i samarbejde
med Det Danske Fjerkræraad.
En væsentlig opgave for Landscentret, Fjerkræ er at yde rådgivning til landbrugets
fjerkræproducenter samt at være faglig base for Det Danske Fjerkræraad. Endvidere
ønsker Landscentret, Fjerkræ at bygge bro mellem forskning og praksis på nationalt
såvel som internationalt plan.
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Landscentret, Fjerkræ tilbyder specialistviden til fjerkræproducenter, firmaer og landbrugsskoler inden for slagtefjerkræ, konsumæg, strudse, fodring, byggeri og teknik,
sundhed, velfærd, økologi og produktionsøkonomi.
I tilknytning til Landscentret, Fjerkræ er Fjerkræklinikken etableret i 2001. Herfra
ydes sundhedsrådgivning med en naturlig kobling til fagkontorets øvrige rådgivning.
Producenterne kan indlevere syge dyr til klinikken og få hurtige svar fra veterinære
specialister (Dansk Landbrugsrådgivning, 2003).
KIK-projektet
Med projektledelsen placeret på Landscentret, Fjerkræ er der i 2003 iværksat et udviklingsprojekt ”Kvalitetssikring i kyllingeproduktionen” (KIK). Projektet betragtes i
sektoren som en investering i et forspring for den danske slagtekyllingebranche. Danske slagterier og producenter af kyllinger er allerede velfunderet i sporbarheden fra
jord til bord, men der er intet samlet system, der sikrer fuldstædig sporbarhed på alle
produkter.
Baggrunden for projektet er, at der i dag stilles skrappere og skrappere krav fra kunderne og de store detailhandelskæder til, hvordan fødevarer produceres. Kravene til at
kunne dokumentere hele produktionen fra jord til bord stiger hele tiden og mange af
de krav, der i fremtiden vil blive stillet rundt omkring i Europa, kræver en langt højere grad af dokumentation og uafhængig kontrol, end man er i stand til at honorere i
dag. Derfor har Dansk Slagtefjerkræ og Landscenteret, Fjerkræ i samarbejde med
Rose Poultry A/S og Danpo A/S samt deres leverandørforeninger startet et projekt,
der skal sikre sporbarheden i produktionen fra foderfabrikken helt ud til køledisken
(KIK, 2003).
Helt unikt ved projektet er, at det involverer samtlige aktører i produktionskæden,
herunder en producentgruppe på 30 medlemmer, der er direkte tilknyttet projektet
som en arbejdsgruppe.

2.5.

Fjerkræafgiftsfonden

Fonden har til formål at styrke fjerkræbranchens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne gennem finansiering af foranstaltninger såsom: Afsætningsfremme, forskning
og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, -bekæm-
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pelse og -kontrol samt i øvrigt foranstaltninger, som Fødevareministeren giver sin tilladelse til.
Til finansiering af sådanne foranstaltninger opkræves produktionsafgifter efter gældende lovgivning, der kan modtages andel i den amtskommunale grundskyld i henhold til gældende lovgivning, ligesom der eventuelt kan modtages andre midler, som
fødevareministeren udtrykkeligt giver tilladelse til. Disse midler kan kun anvendes til
finansiering af ovennævnte foranstaltninger (Det Danske Fjerkræraad, 2003a).
Bestyrelsen, udpeget af Fødevareministeren, er fondens øverste myndighed. Bestyrelsen er ansvarlig for, at opkrævningen og forvaltningen af fondens midler sker i overensstemmelse med Bemyndigelsesloven, regler fastsat i medfør heraf eller lovgivningen i øvrigt.
Bestyrelsen består af 10 personer, heraf 8 repræsentanter fra fjerkræbranchen, en repræsentant fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og en repræsentant fra Forbrugerrådet1. Fjerkræbranchens repræsentanter udpeges af Fødevareministeriet efter indhentet
udtalelse fra Det Danske Fjerkræraad (Det Danske Fjerkræraad, 2003a).

2.6.

Fødevaresikkerhed

Danmark besluttede i midten af halvfemserne at være et foregangsland indenfor bekæmpelse af sygdomsfremkaldende bakterier i fødevarer. Denne beslutning blev truffet i et forsøg på at knække den stigende kurve af fødevarerelaterede sygdomstilfælde
hos mennesker. Der er fortrinsvis tale om zoonoserne salmonella og campylobactor.
Salmonella
Salmonella fra eksempelvis fjerkræ og æg kan overføres til mennesker (zoonose) og
kan derved give feber, diarre og i særlige tilfælde alvorligere symptomer og følger.
Således begyndte man allerede i 1989 en målrettet indsats mod salmonella (Pedersen
og Christensen, 2003).
I slutningen af 1996 igangsattes en ambitiøs salmonellahandlingsplan. Handlingsplanen var baseret på et samarbejde mellem fjerkræsektoren og Fødevaredirektoratet.
For at sikre en optimal effekt af handlingsplanen har branchen på frivillig basis valgt
1

Forbrugerrådet er pt. ikke repræsenteret, da de af ressourcemæssige årsager har valgt at trække sig
fra bestyrelsen.
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at supplere kontrollen på følgende områder: Foder, rengøringsprocedurer samt import
af avlsdyr.
Fødevareministreret afsatte i perioden 1994-2001 i alt 502,6 mio. kr. til zoonosebekæmpelse, hvoraf 188,1 mio. kr. vedrørte fjerkræ. Erhvervet afholder udgifter på ca.
30 mio. årligt vedrørende handlingsplanen for fjerkræ (Fødevaredirektoratet, 2001;
Statsrevisoratet, 2000).
Med salmonella-handlingsplanen er det lykkedes at bringe salmonellaforekomsten
markant ned, så den i dag er på et meget lavt niveau. Handlingsplanen fortsætter i de
kommende år, men ansvaret for den praktiske gennemførelse af programmerne er i
2003 overdraget til branchen selv (Det Danske Fjerkræraad, 2003a).
Campylobacter
Den anden alvorlige zoonose i fjerkræbranchen er campylobacter. Antallet af humane
campylobacter-tilfælde er steget i Danmark fra ca. 20 i 1992 til 86 tilfælde pr.
100.000 indbyggere i 2002. Der er således sket en kraftig udvikling de senere år, dog
med et betydelig fald (30 pct.) i antallet af campylobacter-tilfælde fra 2002-2003. Det
skønnes dog, at det faktiske tal er ca. 10 gange højere end det registrerede2 (Fødevareministeriet, 2003).
De egentlige smittekilder er vanskelige at fastslå, men slagtekyllinger vurderes at være en af hovedsmittekilderne til de humane campylobacter-tilfælde. I 2002 blev der
gennemsnitligt påvist campylobacter i 42 pct. af de danske slagtekyllingeflokke. I
2001 blev der fundet campylobacter i 33 pct. af de prøver af danske slagtekyllinger og
produkter heraf, der blev udtaget i den danske detailhandel. Tilsvarende var forekomsten af campylobacter 51 pct. i de importerede kyllinger (Det Danske Fjerkræraad,
2003a; Dansk Zoonosecenter, 2003).
Det er et område som sektoren er meget opmærksomme på. Der er således sket en intensivering af overvågningen i primærleddet og på slagterierne med sortering af campylobacterfri kyllinger. Desuden undersøges det, hvorvidt campylobacter fra slagtekyllinger kan reduceres ved kortvarig dampbehandling på slagterierne (Det Danske
Fjerkræraad, 2003a).

2

Dette gælder tilsvarende for salmonella, at det faktiske antal salmonella-tilfælde er langt højere
end det registrerede.

18 Analyse af den danske slagtekyllingesektor, FØI

Senest har forskningsstudier vist, at insekter, der suges ind i stalden gennem ventilationssystemet, kan være inficerede og smitte en flok kyllinger. I 2004 iværksættes et
stort forskningsprojekt, der skal undersøge om det kan undgås at få insekter ind i husene og derved reducere forekomsten af salmonella.

2.7.

Dyrevelfærd

Kyllingernes velfærd er noget både forbrugere og slagtekyllingeproducenter er optaget af, og der arbejdes derfor med at finde løsninger på de eksisterende velfærdsproblemer omkring bl.a. benstyrke og trædepudesvidninger.
Fokus på kyllingernes velfærd har blandt resulteret i udgivelsen af vejledningen ”God
produktionspraksis”, der indeholder både lovkrav og branchens anbefalinger til praktisering af godt landmandskab. Vejledningen udkom første gang i 1997 og er siden
revideret, så de seneste regelændringer fra ”Lov om slagtekyllinger” nr. 336 af 16.
maj 2001 er blevet indarbejdet (Det Danske Fjerkræraad, 2003b).
I den fødevarepolitiske redegørelse fra januar 1998 blev det tilkendegivet, at der i
særdeleshed inden for den moderne svine- og fjerkræproduktion kunne være grundlag
for nye regler, der i højere grad fokuseres på etiske hensyn til dyrenes behov. På denne baggrund blev der i 1998 nedsat en arbejdsgruppe om slagtefjerkræ under Justitsministeriet. Hovedkonklusionen på gruppens arbejde var kort fortalt, at der bør arbejdes på en forbedring af dyrevelfærden for slagtekyllinger, samt at det i den forbindelse er meget vigtigt, at forskningen i mulighederne for at forbedre dyrevelfærden styrkes (Justitsministeriet, 2000).
En række af arbejdsgruppens mere konkrete anbefalinger er efterfølgende implementeret i ”Lov om slagtekyllinger”, der trådte i kraft pr. 1. januar 2002.
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3. Rugerier
3.1.

Opdræt af avlsdyr

Produktionsforløbet i den danske slagtekyllingeproduktion starter med indkøb af daggamle forældredyr. Selve avlsarbejdet foregår hos ganske få internationale avlsselskaber. Disse selskaber ejer og udvikler genmaterialet bag hele verdens kommercielle slagtekyllingeproduktion.
I slagtekyllingeproduktionen skelnes mellem racer og avlsmærker. De oprindelige racer er imidlertid ikke længere interessante, da de gennem avl er ændret så meget, at
karakteristiske træk fra de enkelte racer er forsvundet. I slagtekyllingeproduktionen
fokuseres i stedet på avlsmærker som Ross 208 eller Cobb 500 stammende fra de enkelte avlsselskaber (Pedersen et al., 2001).
I figur 3.1 er vist, hvordan opformering af daggamle kyllinger til slagteproduktion
sker gennem en såkaldt avlspyramide, hvor den danske produktion som nævnt indledes med indkøb af daggamle forældredyr.
Figur 3.1.

Avlsoversigt fra elitedyr til slagtekyllinger

Elitedyr

Oldeforældredyr
Bedsteforældredyr
Forældredyr
Slagtekyllinger
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De førende selskaber både på verdensplan og på det danske marked er skotske Aviagen Ltd. med Ross Breeders, der står bag avlsmærket Ross, og det amerikanske CobbVantress Inc., der står bag mærket Cobb (Aviagen, 2003; Cobb-Vantress, 2003; Pedersen et al., 2001).
Derudover findes avlsselskabet Euribrid med mærket Hybro, der er ejet af den hollandske fødevare- og foderkoncern Nutreco Holding N.V., og det fransk–britiske
Hubbard-ISA SAS, der står bag mærker som Shaver og ISA (Nutreco, 2003; Hubbard-ISA, 2003).
Et helt centralt avlsmål for avlsselskaberne har gennem mange været dyrenes tilvækst,
og er det stadig. En 42 dage gammel kylling vejede i 1980 ca. 1400 g, mens kyllingerne i dag vokser meget hurtigere, så de ved en alder af 39 dage i år 2002 i gennemsnit vejer knap 2000 g (Pedersen et al., 2001).
I de senere år har de primære avlsmærker anvendt i Danmark været de hurtigvoksende Cobb 500, Ross 208 og Ross 308. Imidlertid er Ross Breeders stærkt på vej til at
blive dominerende i den danske slagtekyllingeproduktion. Medio 2000 anvendtes
Cobb således i ca. 17 pct. af slagteholdene, mens Ross anvendtes i de øvrige hold
(Det Danske Fjerkræraad, 2000). Primo 2003 anvendtes Ross imidlertid i ca. 98 pct.
af holdene. Af Ross holdene var 76 pct. af avlsmærket Ross 208 og 24 pct. Ross 308
(Det Danske Fjerkræraad, 2003c).
Ved udgangen af 2003 anvendes Cobb afstamningen ikke længere, og Ross 208 er
efterhånden helt udskiftet med Ross 308.

3.2.

Rugerier

Det sidste led i opformeringen af daggamle kyllinger til den danske slagtekyllingeproduktion foregår udelukkende på danske rugerier. Her indgår de indkøbte forældredyr i produktion af rugeæg, der udklækkes på rugeriet, hvorefter de daggamle kyllinger leveres til de danske slagtekyllingeproducenter.
Blandt slagtekyllingerugerierne er der som alle andre steder i den agroindustrielle
sektor sket en betydelig strukturudvikling, der indebærer, at der i dag kun eksisterer to
danske rugerier, der udklækker daggamle kyllinger til den danske slagtekyllingeproduktion.
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Kendetegnende for de tilbageværende rugerier er moderne rugerifaciliteter, der opfylder høje tekniske og hygiejnemæssige krav. Denne høje standard er med til at sikre
levering af zoonosefrie kyllinger med god sundhedsstatus og høj produktivitet til den
danske slagtekyllingeproduktion.
Broiler Breeder Supply A/S
De to tilbageværende kyllingerugerier i Danmark indkøber de daggamle forældredyr
hos eksempelvis Ross Breeders gennem det fælles selskab Broiler Breeder Supply
A/S, der ejes af to anpartshavergrupper. Den ene anpartshavergruppe er fjerkræslagterierne Danpo A/S og Rose Poultry A/S. Den anden gruppe er slagtekyllingerugerierne
DanHatch A/S og Holmegårds rugeri A/S.
Formålet med Broiler Breeder Supply er at sikre koordination og sammenhold omkring forsyning og levering af forældredyr til den danske slagtekyllingeproduktion
samt sikre den sundhedsmæssige status.
Dette indebærer bl.a., at de deltagende rugerier forpligtiger sig til kun at foretage indkøb af forældredyr, der er godkendt i henhold til ”Handlingsplanen for bekæmpelse af
Salmonella i slagtekyllingeproduktionen”. Tilsvarende forpligtiger de deltagende
slagterier sig til kun at modtage slagtekyllinger, der opfylder de til enhver tid fastsatte
krav i salmonellahandlingsplanen (Broiler Breeder Supply, 2003).
Holmegårds Rugeri A/S
Holmegårds Rugeri producerer årligt ca. 43 mio. daggamle kyllinger, hvilket svarer til
ca. 1/3 af den samlede danske produktion. Til rugeriet, der har ca. 50 ansatte hører 11
afdelinger fordelt på afdelinger med opdræt af forældredyr og afdelinger med rugeægproduktion. Hertil kommer rugeægsproduktion hos private producenter.
Holmegårds Rugeri forsynes årligt med knap 55 mio. rugeæg stammende fra
forældredyr, der alle er opdrættet i en af Holmegårds fire egne opdrætsafdelinger. Af
selve rugeægsproduktionen leveres ca. 85 pct. fra Holmegårds 7 egne rugeægsafdelinger, mens den resterende produktion af rugeæg varetages af private producenter
men med forældredyr, der alle er produceret i en af Holmegårds egne opdrætsafdelinger (Holmegårds Rugeri, 2003).
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Danhatch A/S
Rugeriet Danhatch A/S blev dannet pr. 1. august 2003 ved en fusion mellem Knud
Mølbjergs Rugeri A/S i Vrå og Fællesrugeriet A.m.b.a. i Randers. Rugeriet er med en
årlig salgsvolumen på knap 90 mio. daggamle kyllinger Nordeuropa’s største og dermed også det største af de to tilbageværende danske slagtekyllingerugerier.
Selskabet har en ejerstruktur, hvor aktiekapitalen er fordelt med 20 pct. til hver af de
tidligere ejere bag Knud Mølbjergs Rugeri A/S; dvs. Aarhusegnens Andel A.m.b.A.,
Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.m.b.A. (DLG), Hedegaard A/S og Østsjællands
Andel A.m.b.A. (ØA) – samt 20 pct. til Fællesrugeriet A.m.b.a. (Danhatch, 2003)
Knud Mølbjergs Rugeri var frem til oktober 2002 ejet af Korn- og Foderstofkompagniet (KFK), men blev solgt til et konsortium bestående af 8 danske grovvarevirksomheder i forbindelse med en afhændelse af KFK’s samlede danske aktiviteter indenfor
korn og foderstof (KFK, 2002).
Konsortiet bestod af DLG, Hedegaard A/S, Brdr. Ewers A/S, Kolding Omegns Foderstof- og Gødningsforening A.m.b.A Aarhusegnens Andel A.m.b.A., Ringkøbingegnens Andelsgrovvareforretning A.m.b.A., Skjern Å Andel A.m.b.A og Østsjællands
Andel A.m.b.A. (Konkurrencestyrelsen, 2002). Efter en fordeling af de opkøbte aktiviteter i KFK blev DLG, Hedegaard, Aarhusegnen og ØA de nye ejere af Mølbjergs
rugeri (Danhatch, 2003).
I det fusionerede selskab Danhatch indgår Mølbjergs samlede aktiviteter med en årlig
produktion på over 60 mio. daggamle kyllinger. Opdræt af forældredyr foregår på 6
opdrætsejendomme med en samlet kapacitet på ca. 225.000 stk. pr. rotation, hvilket
forsyner produktionen med det antal høner og haner, der er nødvendig til at producere
den samlede ægmængde. Produktionen af rugeæg foregår dels som egenproduktion på
5 ejendomme, dels hos private producenter. Rugeriet har en egenproduktion på 50
pct. af rugeægsproduktionen (Mølbjergs Rugeri, 2003).
Fællesrugeriet A.m.b.A. repræsenterer med sit andelseje de sidste rester af en andelsorganisering i slagtekyllingesektoren, der tidligere har været betydelig mere udbredt
også i denne sektor. Hovedandelskapitalen tegnes af 16 rugeægsproducenter. Derudover er en stor del af rugeriets kunder tilknyttet selskabet som kundeandelshavere
med mulighed for at vælge 2 af bestyrelsens 7 medlemmer.
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I fusionen med Mølbjerg indgår Fællesrugeriet med en samlet produktion af ca. 32
mio. daggamle kyllinger. De daggamle forældredyr indsættes og opdrættes på 5 ejendomme. Produktionen af rugeæg sker hos 19 producenter dels fra ejerkredsen, dels fra
kontraktleverandører. Gårdene har en gennemsnitlig størrelse på ca. 12.000 høner, varierende fra 7.000 til 30.000 pr. gård (Fællesrugeriet, 2003).
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4. Producent
De danske slagtekyllingeproducenter er med godt 300 producenter kun en mindre
gruppe blandt de danske landmænd. Flertallet af slagtekyllingeproducenter producerer
konventionelle slagtekyllinger, der slagtes hos en af de danske slagterivirksomheder
Rose Poultry A/S og Danpo A/S.
I modsætning til den andelsorganisering indenfor grovvarevirksomhed samt mælkeog svineproduktion, der er et markant kendetegn for dansk fødevareproduktion og
hvor producenterne er ejere af slagteri eller mejeri, da er slagtekyllingeslagterierne
aktieselskaber uden et medejerskab fra producentside. Slagtekyllingeproducenterne er
derfor organiseret i leverandørforeninger, der varetager producenternes fælles interesser primært i forhold til slagterierne.

4.1.

Leverandørforeninger

Prodan
Prodan er en forening af slagtekyllingeproducenter, der leverer til Danpo A/S. Foreningen er producenternes talsmand overfor slagteriet. Prodan og Danpo har bundet
deres samarbejde op på en aftale, hvor de gensidigt forpligter hinanden på en række
forhold. Det gælder blandt andet rammerne for, hvordan produktionen foregår hos
producenterne og vilkårene for fastsættelse af afregningsprisen. Vedrørende fastsættelsen af afregningsprisen er det endvidere et centralt element i samarbejdet mellem
Prodan og Danpo, at Prodans medlemmer modtager en særlig Prodan-bonus, som et
tillæg til noteringen.
Et medlemskab af Prodan indebærer desuden, at producenten er omfattet dels af en
kollektiv forsikring mod ventilationssvigt, dels af foreningens kollektive hedeslagsordning (Danpo, 2003).
LRP
”Foreningen af Leverandører til Rose Poultry” (LRP) er oprettet af producenter omkring Rose Poultry A/S. Foreningen, der har sine egne vedtægter og egen bestyrelse,
varetager medlemmernes interesser overfor slagteriet og den øvrige omverden (Rose
Poultry, 2003).
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LRP underskrev i marts 2003 en aftale med Rose Poultry om såkaldt loyalitetsbetaling. En aftale der må betragtes som en nyskabelse i dansk landbrug. Aftalen indebærer kort fortalt, at ekstraordinært store overskud i slagteriet fremover også kommer
slagtekyllingeproducenterne til gode. Med en aftale som denne nærmer aftalen mellem producenter og kyllingeslagteri en smule det forhold, der er mellem andelsselskaber og deres leverandører (Landbrugsraadet, 2003).
Både Prodan og LRP modtager sekretariatsbistand og anden støtte i forbindelse med
bl.a. forhandling af kontraktvilkår hos Landbrugsraadets afdeling for Foreningsservice (Landbrugsraadet, 2003).

4.2.

Produktionsstruktur og -omfang

Gennem de seneste ca. 20 år er bestanden af slagtekyllinger øget fra ca. 8,5 mio. stk. i
1982 til godt 15 mio. stk. i 2002. Tilsvarende er antallet af bedrifter med slagtekyllinger gået fra 2468 bedrifter i 1982 til 322 i 2002 (Danmarks Statistik, 2003). Udviklingen gennem de seneste 20 år er vist i nedenstående figur 4.1.
Udvikling i den danske slagtekyllingebestand og antal bedrifter med
slagtekyllinger
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Kilde: Danmarks Statistik, 2003.
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Figur 4.1.

Tallene fra Danmarks Statistik vedr. antal bedrifter giver det umiddelbare indtryk, at
der er sket en voldsom strukturudvikling. Ikke desto mindre har tallene op gennem
1980’erne og op til midten af 1990’erne været noget misvisende, idet en større del af
de registrerede bedrifter tilsyneladende ikke har haft nogen egentlig produktion af
slagtekyllinger. Denne konklusion fremkommer ved at se på rugeriernes indberetninger over antallet af besætninger, som de har solgt daggamle kyllinger til.
Rugeriernes indberetninger fra 1985 til 1993 viser, at der i denne periode ret konstant
er leveret kyllinger til omkring 340 besætninger3. Indberetningerne indikerer hermed,
at reduktionen i antal bedrifter med en egentlig slagtekyllingeproduktion kun har været yderst beskeden gennem de seneste 20 år. Herudover giver indberetningerne et
klart indtryk af, hvordan bedrifterne bliver større. Af rugeriernes indberetninger fremgår, at der i gennemsnit blev leveret 347.000 daggamle kyllinger pr. bedrift i 1993
mod kun 242.000 pr. bedrift i 1985 ( Svendsen, 1994).
Af de 322 bedrifter med slagtekyllinger i 2002 havde 48 pct. mindre end 25.000 kyllinger pr. hold. Bestanden af slagtekyllinger på disse bedrifter udgør imidlertid kun
1,4 pct. af den samlede danske slagtekyllingebestand, hvilket indebærer, at mere end
98 pct. af produktionen af slagtekyllinger foregår på bedrifter med mere end 25.000
kyllinger. Figur 4.2 viser de seneste 30 års udvikling i slagtekyllingebestandens fordeling efter bedriftsstørrelse.
Af figur 4.2 fremgår, at de stadig større andel af den samlede bestand af slagtekyllinger er på de største bedrifter. Det er desuden i gruppen af bedrifter med over 25.000
slagtekyllinger, at de fleste fuldtidsbedrifter findes. Det er ikke unormalt, at en produktionsenhed her er på ca. 40.000 slagtekyllinger/staldpladser (Pedersen og Christensen, 2003).

3

Det har desværre ikke været muligt at skaffe nyere tal eller for en længere periode.
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Figur 4.2.

Slagtekyllinger fordelt efter besætningsstørrelse, 1972, 1982, 1994 og
2002
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Den geografiske fordeling af slagtekyllingerne er vist i figur 4.3. Figuren viser desuden, hvordan en stadig større andel af produktionen er placeret i Jylland.
Af de regionale fordelingstal fremgår, at andelen af slagtekyllinger øst for Storebælt
er blevet mere end halveret gennem de seneste 20 år. Udviklingen i slagtekyllingebestanden i Østdanmark rummer dels et reelt fald i antal slagtekyllinger, dels en række
”interne” forskydninger. Antallet af slagtekyllinger på Bornholm er mere end tredoblet i perioden, så 94 pct. af slagtekyllingerne øst for Storebælt var på Bornholm i
2002. I 1982 var Bornholms tilsvarende andel ca. 19 pct.
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Figur 4.3.
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Hvor bestanden af slagtekyllinger er vokset med mere end 75 pct. fra 1982 til 2002,
da er produktionen af slagtekyllinger målt på antallet af slagterislagtninger tilsvarende
steget med ca. 72 pct. fra 79 mio. stk. i 1982 til 136 mio. stk. i 20024 (Danmarks Statistik, 2003).
En opgørelse af antal slagtede kyllinger giver imidlertid ikke et komplet billede af
produktionsomfangets udvikling. I den analyserede periode er slagtevægten øget og
slagtealderen faldet. Den gennemsnitlige levende vægt umiddelbart før slagtning var i
1982 1.545 gram og den gennemsnitlige slagtealder var 41,3 dage. I 2002 var den
gennemsnitlige levende vægt ved slagtning 1.960 gram og den gennemsnitlige slagtealder var 38,9 dage (Landsudvalget for Fjerkræ, u.å.; Det Danske Fjerkræraad, 2003).
Samlet set indebærer den øgede slagtevægt og højere daglige tilvækst, at det samlede
produktionsomfang målt på slagterislagtninger er øget med 107 pct. fra 92 mio. kg i
1982 til 190 mio. kg i 20025 anført i grydeklar vægt (Danmarks Statistik, 2003).
4

Nyeste tal for 2003 viser et fald til knap 130 mio. stk. Faldet kan henføres til afsætningsvanskeligheder pga. New Castle Disease.
5
Nyeste tal for 2003 viser et fald til ca. 180 mio. kg.
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Figur 4.4 viser produktionsomfangets udvikling i antal slagterislagtninger og i grydeklar vægt.
Figur 4.4.

Udvikling i produktionsomfang
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Kilde: Danmarks Statistik, 2003.

Specialproduktioner
Ovenstående gennemgang af den nuværende produktionsstruktur og –omfang, samt
de seneste 20 års udvikling har fokuseret på den primære slagtekyllingeproduktion
uden skelen til eventuelle nicheproduktioner indenfor kyllingeproduktion, der i produktionsregler og opdrætsvilkår adskiller sig fra den konventionelle produktion.
Det omgivende samfund har i mange år fokuseret på dyrevelfærd i fjerkræproduktion,
hvilket inden for ægproduktion bl.a. har givet anledning til en længere årrække med
ensidigt skrappe regler i Danmark omkring pladsforhold i burægsproduktion samt at
op mod 40 pct. af salget af skalæg i dag er såkaldte metodeæg. Æg der i deres produktionsform differentierer sig betydeligt, hvad angår staldforhold, fra standardproduktet,
der er æg produceret af høns opstaldet i bure (Søndergaard og Graversen, 2002).
Samme succes med differentiering har ikke kunnet opnås i slagtekyllingeproduktionen, selvom der gennem årene er gjort flere forsøg på markedsføring af forskellige
nicheproduktioner af kyllinger opdrættet under mere ekstensive former end traditionelt. Afhængig af betegnelsen er der forskellige krav til belægningsgrad, slagtealder,
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udearealer og installation af siddepinde (økologisk opdræt). I 1999 blev der produceret 370.000 Bornholmerhaner, 150.000 økologiske kyllinger og 500.000 skrabekyllinger (Pedersen et. al., 2001).
Produktionen af Danpos skrabekyllinger måtte stoppe i 2001 på grund af en betydelig
merpris og manglende efterspørgsel (Danpo, 2003). Bornholmerhaner og økologiske
kyllinger produceres forsat men i et beskedent omfang. Ud af en samlet produktion på
136 mio. slagtekyllinger (2002) udgør specialproduktionerne under 1 pct. af den samlede produktion.
Produktionen af slagtekyllinger er i høj grad baseret på produktion af ensartede standardkvaliteter gennem høj foderudnyttelse og lave omkostninger. Analyser foretaget
af Tvedegaard (2000) viser, at omlægning til økologisk slagtekyllingeproduktion
kræver betydelige investeringer på grund af gældende krav til staldindretning og pasning. På baggrund heraf har økologisk slagtekyllingeproduktion hidtil især været forbeholdt hobby- og fritidsproducenterne (Pedersen og Christensen, 2003).

4.3.

Indtjenings- og kapitalforhold

Prisen på slagtekyllinger har været faldende set over en længere årrække, hvilket
skyldes et øget udbud.
I løbet af de seneste 14 år er gennemsnitsnoteringen faldet fra 5,46 kr. pr. kg i 1990 til
4,25 kr. pr. kg i 2003. Eneste undtagelser i det konstante fald i perioden er 1997 og
2001, hvor der oplevedes en stigning i forhold til det forudgående år. Noteringens udvikling fremgår af figur 4.5.
I den 14 års periode er den totale salgsværdi ab producent for slagtekyllinger imidlertid steget fra 820 mio. kr. til 1.090 mio. kr. i 2003, jf. figur 4.5. Den øgede salgsværdi
kan alene henføres til den betydelige forøgelse af produktionsomfanget, der tidligere
er omtalt og vist i figur 4.4.
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Figur 4.5.

Samlet salgsværdi ab producent samt noteringen på kyllinger
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Kilde: Danmarks Statistik, 2003.

Ved en sammenligning af prisudviklingen på slagtekyllinger med andre landbrugsprodukter fremgår, at prisudviklingen for slagtekyllinger gennemsnitligt set ikke viser
et fald, der er større end for andre landbrugsprodukter. Som det fremgår af figur 4.6 er
sket et fald i priserne på alle landbrugsprodukter siden starten af halvfemserne. Tydeligst er faldet i priser på planteprodukter og oksekød, hvilket bl.a. skyldes ændringer i
EU’s markedsordninger, mens prisudviklingen for svinekød i særdeleshed og til dels
også for slagtekyllinger i højere grad er præget af store udsving.
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Figur 4.6.

Prisindeks for landbrugsprodukter, 1990-92 = 100
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Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, 2003.

Lønsomhed
Lønningsevnen i slagtekyllingeproduktion har i gennemsnit været 121 kr. pr. time i
perioden fra 1997-2002. Figur 4.7 viser lønningsevnen pr. time for slagtekyllingeproduktion.
Den faldende notering på fjerkrækød i 1998-99 slog hårdt igennem på kyllingeproducenternes lønsomhed, hvor lønningsevnen faldt til under 50 kr. pr. time.
I figur 4.8 er vist en sammenligning af lønningsevnens udvikling i forskellige af landbrugets driftsgrene. Den viste prisudvikling for forskellige landbrugsprodukter i figur
4.6 kan i nogen udstrækning genkendes direkte i lønningsevnen. Store udsving i lønningsevnen er kendetegnende for slagtekyllinger og svineproduktion, der begge i høj
grad er orienteret mod eksport og afsætning på verdensmarkedsvilkår.
Lønningsevneniveauet for slagtekyllinger er på niveau med svineproduktion og betydeligt højere end mælke- og kornproduktion. Billedet er imidlertid en tendens til faldende lønningsevne for alle driftsgrene.
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Figur 4.7.

Lønningsevnen for slagtekyllinger, kr. pr. time
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Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, 2003.

Figur 4.8.

Lønningsevnen i forskellige driftsgrene, kr. pr. time
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Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, 2003.

Eneste undtagelse er hønsehold, hvor der gennem perioden (1995-2002) er en tydeligt
stigende lønningsevne. I den forbindelse skal det bemærkes, at produktionen af æg i
perioden har gennemgået betydelige strukturelle forandringer. Danmark er på den ene
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side blevet nettoimportører af æg med afsætning af egen produktion primært på
hjemmemarkedet. På den anden side er der sket en stor differentiering af ægproduktion, så op mod 40 pct. af produktionen i dag er enten skrabeæg, æg fra fritgående høns
eller økologiske æg, hvor der opnås en væsentlig merpris (Søndergaard og Graversen,
2002).
Som supplement til den viste udvikling i lønningsevnen for slagtekyllingeproduktion
viser tabel 4.1 udvikling i produktionsværdi, omkostninger og nettooverskud. Slagtekyllingeproducenterne har med undtagelse af et beskedent overskud i 2001 ikke formået at skabe et nettooverskud siden 1998. Den forringede økonomi skyldes primært
fald i afregningspriserne.
Tabel 4.1.

Produktionsværdi og omkostninger, kyllinger, heltidsbedrifter
1997

PRODUKTIONSVÆRDI
Produktionsværdi, i alt
Omkostninger I (variable)
Dækningsbidrag I
Faste omkostninger
Nettooverskud
Lønningsevne
Lønningsevne, kr. pr. time

1998

1999

2000

2001

2002

-------------------------------------- Kr. pr. enhed -------------------------------------7.367
5.694
1.673
1.211
462
887
222

6.659
5.391
1.268
1.186
82
451
137

6.626
5.470
1.156
1.474
-318
176
43

6.398
5.068
1.330
1.331
-1
393
116

6.271
4.935
1.336
1.330
6
420
127

6.774
5.574
1.200
1.372
-172
275
79

Note: Resultaterne er baseret på bedrifter med mindst 5000 producerede enheder.
Enhed for slagtekyllinger er 1000 producerede.
Kilde: Fødevareøkonomisk Institut, 2003.

Analyser af størrelsesgrupper
Det Danske Fjerkræråd har belyst produktionsresultaterne blandt slagtekyllingeproducenterne. I tabel 4.2 er foretaget en opgørelse af dækningsbidraget for 3 størrelsesgrupper.
Undersøgelsen omfatter ca. 140 mio. indsatte kyllinger og viser generelt, at de store
og mellemstore bedrifter har formået at skabe de største dækningsbidrag. Årsagen
hertil skyldes en kombination af bedre foderudnyttelse, produktivitet og prisforhold.
En tilsvarende analyse viser samtidig, at der er stor spredning i resultaterne blandt de
enkelte producenter. Således svinger dækningsbidraget fra 129 kr. til 247 kr. pr. netto
m2 pr. år mellem den ringeste tredjedel og den bedste tredjedel af producenterne.
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Tabel 4.2.

Dækningsbidrag for 3 størrelsesgrupper, kr. pr. slagtekylling, 2002
--------------------------------------- Kr. pr. slagtekylling ---------------------------------------

Gruppe

Små producenter
Mindre end 25.000 stk.

Mellemstore producenter
25.000 – 100.000 stk.

Store producenter
Over 100.000 stk.

Udbytte
Kylling
Foder
Diverse
Omkostninger, I alt

8,72
1,95
5,24
0,51
7,70

8,89
1,96
5,35
0,42
7,72

8,86
1,97
5,36
0,45
7,78

DB pr. indsat kylling

1,03

1,18

1,08

Kilde: Det Danske Fjerkræraad, 2003.
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5. Slagterier og forarbejdning
5.1.

Slagterier

I begyndelsen af 1930’erne etableredes de første egentlige fjerkræslagterier dels som
andelsfjerkræslagterier dels som private fjerkræslagterier til slagtning først og fremmest af udsætterhøns, hanekyllinger og svømmefugle. Baggrunden var en stærk vækst
i ægproduktionen i 1930’erne med mange udsætterhøns og frasorterede hanekyllinger
til følge. Op gennem 1950’erne etableredes en egentlig specialiseret slagtekyllingeproduktion efter amerikansk forbillede (Det Danske Fjerkræraad, 2003).
Som nævnt tidligere er strukturudviklingen i hele slagtekyllingesektoren gået overordentlig stærk. Hvad angår antallet af slagteriselskaber, der slagter kyllinger, er antallet
reduceret fra 7 medio 1999 til bare 3 i 2003. Af de tilbageværende, som er Danpo
A/S, Rose Poultry A/S og BornPoultry A/S, står de 2 første for anslået knap 98 pct. af
de danske slagtninger af kyllinger.
I figur 4.4 i kapitel 4 blev det vist, hvordan produktionsomfanget målt i grydeklar
vægt er mere end fordoblet siden 1982. Salgsværdien af denne produktion er målt på
slagteriernes omsætningstal ca. 2,6 mia. kr. i 2002/2003 (Danpo, 2003; Rose Poultry,
2003).
Til trods for stor konsolidering i slagterileddet samt at der nu kun er to primære aktører tilbage, giver det faktum, at den danske slagtekyllingesektor er meget lille i en international målestok alligevel anledning til spekulationer. En klar indikation af, at
konsolidering i slagterileddet ikke nødvendigvis stopper ved det aktuelle niveau, gives af Bell & Weaver (2002). De anslår, at de størrelsesøkonomiske rationaliseringsmuligheder i løbet af få år først vil være udtømte ved en årlig kapacitet på 150 mio.
kyllinger. Det skal sammenlignes med den samlede danske produktion på 130-140
mio. kyllinger, der slagtes på i alt 6 slagterianlæg.
Danpo A/S
Danpo A/S blev stiftet i 1971 ved en fusion mellem fire danske andelsejede fjerkræslagterier i Randers, Ringsted, Svendborg og Vamdrup. Siden er sket yderligere fusioner primært med andre fjerkræslagterier, så Danpo i en længere årrække har været
den største danske fjerkræslagterivirksomhed. Den seneste fusion skete i januar 2003,
hvor Danpo købte Struer Fjerkræslagteri A/S.
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Danpo er med leverancer fra 135 slagtekyllingeproducenter og 58 mio. slagtninger pr.
år i dag Danmarks næststørste fjerkræslagterivirksomhed.
Fra Danpo A/S blev stiftet i 1971 og frem til december 1995 var det landmandsejede
Danpo A.m.b.a. at finde i ejerkredsen, der i 1995 foruden uden Danpo A.m.b.a. bestod af KFK A/S og Axelborg-gruppen.
I december 1995 blev Danpo A/S overtaget af det Scandinavian Poultry AB, der var
ejet af den svenske koncern Spira AB. Siden 1999 har Danpo været ejet direkte af
Spira, der valgte at sløjfe navnet Scandinavian Poultry (Danpo, 2003).
Nedenstående boks 5.1 indeholder en række faktuelle oplysninger og nøgletal for
fjerkræslagteriet Danpo A/S.
Boks 5.1.

Fakta og nøgletal - virksomheden Danpo A/S

Producerer frosne, kølede, ferske, forædlede og varmebehandlede kyllingeprodukter
Ejere: Spira AB 100 pct.

Salgssamarbejde med BornPoultry A/S

Kyllingeproducenter: 135

Medarbejdere: ca. 1000

Slagtning pr. år: 58 mio. kyllinger

Eksportandel: 51 pct.

Produktionssteder: Aars Slagteri, Farre Slagteri og Farre Forædling.
Datterselskaber: Gern Fjerkræ I/S (ænder og høns) – 50 pct. ejerskab og Farmfood – 33 pct. Ejerskab
Varemærker: Danpo, Danpo Din kylling og Chicky World, Lørdagskylling og Bornholmerhanen
Nøgletal – mio. kr.
Omsætning

1998

1999

2000

2001

2002

975

905

1.027

1.207

1.136

Resultat før renter (EBIT)

-20

-32

14

52

18

Resultat efter skat

-31

-69

-5

37

-22

Note: Efter overtagelsen af Struer Fjerkræslagteri i 2003 ventes en omsætning på op mod 1,5 mia.kr. Frem
til februar 2004 produceres også på slagteriet i Struer, hvorefter det lukkes.
Kilde: Danpo, 2003.

Gennem de senere år har Danpo A/S flere gange markeret en stærk profil omkring fødevarekvalitet og –sikkerhed. Dette er bl.a. sket ved, at Danpo flere gange har været
først med at lancere og markedsføre en række produkter med fokus på fødevarekvalitet og -sikkerhed. Blandt produkterne er:
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−

−
−
−

Skrabekyllingen lanceret i 1995 som en velfærdskylling anbefalet af foreningen Dyrenes Beskyttelse. Kyllingen blev produceret med væsentligt forbedrede pladsvilkår og slagtet ved en højere alder. Pga. svigtende afsætning blev
produktion og markedsføring stoppet i efteråret 2001
Den første danske salmonellafrie kylling lanceret i 1996
I 2000 var Danpo det første slagteri i verden til at sende en frossen salmonella- og campylobacterfri kylling på markedet
Verdens første kølede salmonella- og campylobacterfri lanceres primo 2003.

Til trods for den store fokus, der i offentligheden har været på både dyrevelfærd og
fødevaresikkerhed har ingen af de ovenstående produktlanceringer givet større omsætningsmæssige succeser i forbindelse med introduktionen på det danske marked.
Rose Poultry A/S
Rose Poultry A/S blev stiftet pr. 1. oktober 1999 ved en fusion mellem Vinderup
Fjerkræslagteri A/S og Skovsgaard Fjerkræslagteri A/S. Siden er virksomheden vokset yderligere gennem en overtagelse af Padborg Fjerkræslagteri A/S i foråret 2002.
Med leverancer fra 135 slagtekyllingeproducenter og 290.000 slagtninger pr. dag er
Rose Poultry A/S Danmarks største fjerkræslagterivirksomhed.
Et kendetegn for Rose Poultry er de to familieejede aktieselskaber Vinderup Poultry
A/S og Skovsgaard A/S, der udgør den primære ejerkreds. Vinderup Fjerkræslagteri
blev stiftet i 1952 af Marie og Vagn Pedersen. Skovsgaard Fjerkræslagteri blev stiftet
i 1959 af Kræn Løth og sønnerne Peter og Kjeld. Medlemmer af familierne Pedersen
og Løth udgør stadig en væsentlig del af ledelsesgruppen og bestyrelsen af Rose
Poultry (Rose Poultry, 2003).
Nedenstående boks 5.2 indeholder en række faktuelle oplysninger og nøgletal for
fjerkræslagteriet Rose Poultry A/S.
Rose Poultry og dets ”modervirksomheder” tegner sig for adskillige af de væsentlige
milepæle i den danske slagtekyllingesektors historie indenfor udvikling af bl.a. produktionsanlæg og kyllingeprodukter.
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Boks 5.2.

Fakta og nøgletal - virksomheden Rose Poultry A/S

Producerer frosne, kølede, ferske, forædlede og varmebehandlede
kyllingeprodukter
Ejere: Fam. Pedersen – 54 pct., Fam. Løth - 36 pct. og Hedegaard A/S – 10 pct.
Kyllingeproducenter: 134

Medarbejdere: ca. 1200

Slagtning pr. år: ca. 70 mio. kyllinger

Eksportandel: 70-75 pct.

Produktionssteder: Vinderup Slagteri, Skovsgaard Slagteri og Padborg Slagteri
Datterselskaber: Gern Fjerkræ I/S (ænder og høns) – 50 pct. ejerskab og Farmfood – 33 pct. Ejerskab
Nøgletal – mio. kr.

1998-99

1999-00

2000-01

2001-02

2002-03

Omsætning

890

1.037

1.170

1.263

1.358

Resultat før finansielle poster

0,7

22

-

-2

-21

Resultat efter skat

-10

1

46

16

-29

Kilde: Rose Poultry, 2003.

Et eksempel herpå er, da Vinderup slagteri, i forlængelse af en godkendelse i 1958
som leverandør til den amerikanske hær i Europa, begyndte med de første leverancer
af parterede kyllinger. Senere i midten af 1980’erne gik Vinderup slagteri forrest med
en total omlægning af produktionen fra hele kyllinger til parterede produkter (Rose
Poultry, 2003).
BornPoultry A/S
Slagteriets historie begynder tilbage i 1965, hvor Ringsted Andels Fjerkræslagteri
byggede slagteri i Hasle. Herefter indgik slagteriet i virksomheden Danpo fra stiftelsen i 1971 og frem til 1997.
I begyndelsen af 1997 meddelte Danpos ejer Scandinavian Poultry AB, at slagteriet i
Hasle ville blive lukket ved årsskiftet 1997-98. Denne meddelelse fik en kreds af erhvervsfolk, slagtekyllinge- og ægproducenter på Bornholm til at arbejde for en alternativ løsning, der kunne sikre slagteriet. Løsningen blev stiftelse af BornPoultry A/S,
der med Bornholms Erhvervsfond i spidsen overtog slagteriet i september 1997.
Siden BornPoultry’s overtagelse af slagteriet har et væsentligt element været en udvidet satsning på slagteriets primære aktiv, nemlig varemærket ”Bornholmerhane”. Siden begyndelsen i 1997 har slagteriet haft en afsætningsaftale med Danpo, der inde-
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bærer, at Danpo varetager markedsføring og afsætning uden for Bornholm (Sørensen,
1997).
Øvrig slagterivirksomhed
Slagtning af kyllinger i Danmark andre steder end på de nævnte 3 slagterivirksomheder med i alt 7 slagterier (6 fra primo 2004) sker kun i et relativt beskedent omfang og
fortrinsvis af specialproduktioner som frilands- og økologiske kyllinger.
Et af de andre slagtesteder er Vellingegård Fjerkræslagteri A/S, der er Danmarks eneste gårdslagteri for alt slags fjerkræ. Vellingegård drives som kombineret gårdslagteri
og gårdbutik, hvor der dels slagtes og sælges eget fjerkræopdræt, dels sker slagtning
og salg af fjerkræ og produkter fra andre producenter og gårdbutikker (Vellingegaard,
2003).
Den primære aktør indenfor slagtning, salg, distribution og markedsføring af danske
økologiske slagtekyllinger er salgsselskabet Dansk Økomad A/S. Dansk Økomad
”overtog” den økologiske slagtekylling i 1999 efter, at producenterne i flere omgange
med blandet succes havde forsøgt at afsætte kyllingerne selv (Fisker, 2002).
Dansk Økomad køber de færdige slagteklare kyllinger hos en række producenter og
sørger herefter for den videre proces med slagtning, forædling og videresalg. Virksomheden har opbygget mærket ”Gårdens”, der dækker over både fersk kølet og frosset fjerkræ, hovedsageligt kylling og kalkun. Der sælges dels til eksport i Europa, og
dels til det danske detailmarked med ISO og Coop kædernes butikker i hovedstadsområdet som de primære aftagere (Schreiber og Brunsø, 2004).
Omsætningen er steget støt siden 1999 med en betydelig forøgelse af den økologiske
produktion fra 2000 til 2002, hvorefter problemerne omkring Newcastle Disease og
stagnerende afsætning, slagteriet Scan Farms konkurs og betalingsstandsning hos
Dansk Økomad resulterede i en kraftig nedgang i 2003. I 2003 har Dansk Økomad
været inde i en rekonstruktion, hvorefter der satses på en udvidelse af sortimentet under navnet Gårdens, så Dansk Økomad fungerer som salgsselskab for en række danske økologiske fødevarevirksomheder (Schreiber og Brunsø, 2004; Økologisk jordbrug, 2003; Sørensen, 2003).
Gern Fjerkræ I/S slagter ikke kyllinger, men høns og ænder. Når det alligevel nævnes
her, er det, fordi selskabet er ejet af Danpo og Rose Poultry i fællesskab. Slagteriet,
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der er det største af sin art i Skandinavien, samler i begyndelsen af 2004 sine aktiviteter på det tidligere Gedved Fjerkræslagteri, hvor der senest er blevet slagtet bl.a. økologiske kyllinger af Scan Farm A/S for Dansk Økomad.
Kontraktproduktion og afregningsvilkår
De slagtekyllingeproducenter, der leverer til Danpo og Rose Poultry, gør det med udgangspunkt i en standardkontrakt udformet i samarbejde med leverandørforeningerne
Prodan og LRP. En væsentlig opgave for leverandørforeningerne er at forhandle betingelser for fastsættelse af afregningsprisen for de til slagterierne leverede slagtekyllinger.
Gennem de seneste par år med lave noteringer har netop afregningsprisen og fastsættelsen heraf givet anledning til en del polemik mellem producenter og slagterier. Fælles for afregningspriserne hos Danpo og Rose Poultry er, at den udbetalte pris til producenten pr. kg leveret kylling består af en række forskellige elementer. I struktur er
afregningspriserne fra de to slagterier opbygget efter stort set samme skabelon.
Grundelementet er en basisnotering, der fastsættes ensidigt af slagteriet med baggrund
i den aktuelle afsætningssituation og de priser, der kan opnås på de forskellige markeder.
Dertil kommer en række tillæg, dels relateret til de konkrete kontraktvilkår, anvendt
avlsmærke, non-GMO, produktionskrav mv., dels relateret til en række kvalitetsparametre samt om de leverede kyllinger konstateres fri for salmonella og campylobactor. Tillæggene kan inddeles i to grupper. En gruppe for de der vedrører input-siden
(herunder bl.a. produktionsanlæggets udformning og producentens adfærd), og en
gruppe der vedrører output-siden (den i kødet målbare kvalitet). Endelig justeres den
endelige pris efter en nærmere fastsat skala med bestemte vægtgrænser for de enkelte
kyllinger, hvor der enten kan opnås et tillæg eller et fradrag. Vægtgrænserne er ikke
blot forskellige på de to slagterivirksomheder, der er endda fastsat specifikke vægtgrænser for levering til de enkelte slagterianlæg (Danpo, 2003; Rose Poultry, 2003).
I nedenstående tabel 5.1 er vist afregningsprisens opbygning hos Danpo. Rose
Poultrys afregning er i store træk opbygget efter samme principper, for enkelte tillæg
er der dog væsentlige forskelle i kriterierne for tildeling; ligesom enkelte tillægstyper
kun anvendes i opgørelsen af afregningsprisen hos det ene slagteri.
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Betingelserne for tildeling af de enkelte tillæg justeres løbende efter forhandling med
den respektive leverandørforening, hvorfor der for en nærmere og aktuel redegørelse
omkring de enkelte tillæg henvises til slagterierne.
Tabel 5.1.

Danpos afregningspris - notering og tillæg

Grundnotering
Prodan bonus
Kvalitetstillæg
Tillæg ved 2 års kontrakter
Tillæg for campylobacterfri kyllinger
- Basis (uafhængig af output)
- Differentieret (baseret på måling)
Postkorttillæg (vedr. respons på fastsat slagtedato)
Non-GMO tillæg
Ross 308 tillæg (efter særlige regler)

4,14
0,12
0,08
0,05
0,05
0,06-0,14
0,02
0,06
0,05

kr./kg
kr./kg
kr./kg
kr./kg
kr./kg
kr./kg
kr./kg
kr./kg
kr./kg

Note: Gældende notering pr. 24. november 2003. De enkelte tillæg er underlagt særlige regler.
Kilde: Danpo (2003).

Der har tidligere frem til 1999/2000 eksisteret en samordning af basisnoteringerne dengang mellem Danpo og Danske Privat-fjerkræslagteriers Sammenslutning (Slagterierne Vinderup, Skovsgaard, Struer, Padborg og Struer). Af konkurrencehensyn påbød Konkurrencestyrelsen imidlertid ophør af denne samordning i februar 2000. Påbudet omfattede ikke blot en samordning mellem Danpo og Danske Privatfjerkræslagteriers Sammenslutning. Afgørelsen omfattede også et påbud til Danske
Privat-fjerkræslagteriers Sammenslutning om at ophøre med deres interne samordning
(Konkurrencestyrelsen, 2000).

5.2.

Forarbejdning

Sideløbende med slagteriernes omstilling til i langt højere grad at producere parterede
kyllinger, der i sig selv kan betragtes som forarbejdningsvirksomhed, er der sket en
stadig større grad af industriel forarbejdning af kyllingeprodukter. Det indebærer, at
kyllingeprodukter i langt højere grad end tidligere indgår i de private husholdninger,
som udskårne eller forarbejdede delstykker, hvilket væsentlig reducerer tilberedningstiden i køkkenet.
Slagterierne har i væsentligt omfang selv stået for den øgede forarbejdning og forædling af kyllingeprodukterne. Danpo og Rose producerer og leverer således begge en
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bred vifte af udskæringer, som er enten naturelle, marinerede, panerede, stegte eller
kogte samt kyllingepølser (Danpo, 2003; Rose Poultry, 2003).
Slagteriernes forarbejdning foregår til dels i direkte forbindelse med det øvrige slagteanlæg, mens Danpo har opført en decideret forædlingsfabrik, der producerer varmebehandlede produkter som kylletter, nuggets, burgere og frikadeller. Danpos produktion fra forædlingsfabrikken markedsføres bl.a. under navnet Chicky World (Danpo,
2003).
Forarbejdning af kyllingekød sker ikke kun hos slagtekyllingeslagterierne. En række
tilsvarende forarbejdede produkter fremstilles også hos bl.a. Tulip Food Company
A/S, der ejes 100 pct. af slagterivirksomheden Danish Crown. Tulip’s produktion af
forarbejde kyllingeprodukter baseres både på dansk og udenlandsk importeret kyllingekød. Tulip markedsfører bl.a. sine kyllingeprodukter under navnet ”Menuet” (Tulip, 2003).
Udover kyllingeprodukter til middagsbordet produceres også pålægsprodukter af kyllingekød. I denne del af fødevareindustrien er kyllingeslagterierne primært råvareleverandører. Tulip er den store aktør indenfor dette område, men der findes også en
række andre aktører indenfor pålægsindustrien, der producerer forskellige varianter af
pålæg baseret på kyllingekød.
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6. Grossist og detailhandel
Af den samlede mængde af kølet og frosset fersk kød, der sælges til forbrugerne i
Danmark, sælges ca. 80 pct. via supermarkeder, lavprisvarehuse og discountbutikker
(Danske Slagterier, 2003). Denne del af den danske detailhandel tegnes primært af
Supergros A/S, COOP Norden AB og Dansk Supermarked Gruppen A/S. Fælles for
Coop Norden og Dansk Supermarked Gruppen er, at de dækker både grossist- og detailledet.
Endvidere er det kendetegnende for udbuddet af kylling og kyllingeprodukter, at der i
supermarkederne markedsføres både egne ”privat labels” og producenternes mærkevarer.
SuperGros A/S
SuperGros A/S er grossist indenfor dagligvarehandel og hovedleverandør til i alt 21
købmandskæder i Danmark.
SuperGros A/S har en samlet årlig omsætning på 11,5 mia. kr. og beskæftiger 650
medarbejdere. Der er 5 terminaler, hvorfra SuperGros A/S forsyner kunderne.
SuperGros A/S´ kundekreds tæller bl.a. de frivillige købmandskæder Spar Danmark
A/S, SuperBest Kæden, ISO Supermarked, Dreisler Storkøb, Rema 1000 Danmark
A/S, Løvbjerg Supermarked A/S, Strandberg Supermarked og KC Storkøb Koncernen.
Herudover leverer SuperGros A/S til en række små kæder og købmænd uden kædetilslutning samt diverse kiosker, restauranter m.v.
Danpo er blandt deres leverandører af fersk kylling og kyllingeprodukter i øvrigt (Supergros, 2003).
COOP
FDB og brugsforeningerne er Danmarks største detailhandelsvirksomhed med ca.
1.200 butikker i kæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli´Brugsen, LokalBrugsen, Fakta, Irma, Merlin og Electronic World.
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Hver anden husstand i Danmark er medlem og dermed medejer af FDB og brugsforeningerne. I alt er godt 1,4 million danskere medlem (FDB, 2003).
Butikskæderne Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, LokalBrugsen, Irma og Fakta
er ejet af Coop Danmark A/S fra 1. januar 2002. Coop Danmark A/S indgår i COOP
Norden AB, der ejes af FDB i Danmark (38 pct. ejerandel), KF i Sverige (42 pct.
ejerandel) samt Coop NKL i Norge (20 pct. ejerandel) (FDB, 2003).
De forbrugerejede virksomheder har en betydelig andel af dagligvarehandelen i Norden. Den danske brugsforeningsbevægelse har 38 pct. af det danske marked og omsætter for cirka 38 mia. kr. I Sverige og Norge er markedsandelene tilsvarende hhv.
24 og 25 pct. COOP Nordens samlede omsætning er omkring 76 mia. kr., og der beskæftiges 64.000 medarbejdere i de tre lande (Coop Norden, 2002).
I flere af COOP kæderne satses der på en stærk profil indenfor dyrevelfærd, økologi
og fødevaresikkerhed. Danpo, der leverer til COOP, modtog i 2003 sammen med
COOP Levnedsmiddelselskabets pris som "Årets danske succeshistorie inden for fødevareområdet" for verdens første kølede salmonella- og campylobacterfri kylling
(IDA, 2003).
Hos COOP kæderne kan bl.a. findes Danpos kølede kyllingeprodukter under navnet
”Danpo Din Kylling”.
Dansk Supermarked Gruppen
Dansk Supermarked Gruppen, der er Danmarks næststørste udbyder af daglig- og
non-foodvarer, ejes af A.P. Møller og F. Salling A/S. Der er omkring 460 butikker i
Dansk Supermarked Gruppen i Danmark og over 25.000 ansatte.
Butikskæderne omfatter Føtex varehuse, Netto nærbutikker, Bilka og A-Z lavprisvarehuse, Tøj og Sko forretningerne samt skotøjskæden Bugatti. Dansk Supermarked
har desuden Netto-butikker i England, Tyskland og Polen (Maersk, 2002).
Primær leverandør af fersk kylling til Dansk Supermarked er Rose Poultry. En væsentlig del af samarbejdet mellem Dansk Supermarked og Rose Poultry har bl.a. været
koncentreret omkring levering af ferske kølede og parterede kyllinger pakket og
mærket med Dansk Supermarkeds eget private label.
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7. Forbruger
Baggrunden for den tidligere viste produktionsstigning har været dels en tredobling af
det årlige danske forbrug af fjerkrækød fra 7,9 kg pr. indbygger i 1973 til 22,5 kg pr.
indbygger i 2002, dels oparbejdelsen af en stor eksport, der i 2002 nåede op på
138.000 tons.
Figur 7.1 viser udviklingen i det danske forbrug af fjerkrækød pr. indbygger gennem
de seneste 20 år. Forbruget har gennem perioden været konstant stigende med en tendens til en øget vækst i forbruget i de seneste ca. 5 år.
Figur 7.1.

Forbrug af fjerkræ i Danmark – kg pr. indbygger
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Kilde: Landsudvalget for Fjerkræ (u.å); Det Danske Fjerkræraad (2003a); ZMP (2003).

Af det samlede forbrug af fjerkrækød i Danmark udgør kyllingekød ca. to tredjedele.
Det øvrige forbrug udgøres af kød fra kalkuner og ænder, hvor kalkuner udgør den
største andel.
I figur 7.2 er vist udviklingen i det danske forbrug af dansk produceret kyllingekød
fra 1996 til 2002. Figuren viser forbrugets fordeling og udvikling på hhv. hele kyllinger, kyllingeparteringer og andet kyllingekød (pålæg, færdigretter mv.). Figuren viser,
at den i figur 7.1 viste forbrugsstigning for fjerkrækød som helhed også har medført et
øget salg i alle 3 kategorier af kyllingekød.
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Figur 7.2.

Salg af dansk produceret kyllingekød på hjemmemarkedet
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Note: Data har ikke været tilgængelige for ”Andet kyllingekød” for årene 1996 og 1997.
Kilde: Dansk Slagtefjerkræ, 2003.

Det mest markante udviklingstræk vedrører salget af kyllingeparteringer, der i løbet af
blot 7 år er mere end tredoblet. Denne stigning har medført en tydelig forskydning af
forbruget, så kyllingeparteringer i 2002 udgør 38 pct. af det samlede forbrug af kyllingekød mod godt 20 pct. i 1996.
I kapitel 4 er tidligere nævnt, at produktionsmængden målt i kg grydeklar kylling er
øget betydeligt. Den større satsning på og salg af parterede og forarbejdede kyllingeprodukter giver i sig selv et større antal slagtede kg ved et uændret antal producerede
slagtekyllinger. Kyllingen, der anvendes til partering, er nemlig ca. 15 pct. tungere
end den konventionelle hele kylling (Dansk Slagtefjerkræ, 2003).
Ferske hele kyllinger og parteringer sælges både som kølet og frosset. Lidt mere end
halvdelen sælges som frosne (Smed, 2002).
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Ovenstående statistik over forbruget af fjerkrækød generelt og specifikt for kyllingekød giver kun en grov oversigt over forbruget og dets udvikling. Ønskes en mere detaljeret analyse af fødevareforbruget, såsom indkøbsvaner, reel betalingsvillighed og
efterspørgslen efter differentierede produkter henvises til Jensen et al. (2004) og
Smed (2002). Disse to rapporter indeholder desuden en systematisk beskrivelse af
forskelle i forbruget blandt de enkelte sociodemografiske grupper.
I relation til fjerkræforbruget er nogle af konklusionerne i Jensen et al. (2004) følgende:
• Husstande med kun én voksen har et højt forbrug
• Fjerkræ udgør den relativt største andel af forbrugsbudgettet hos de yngre
• De yngre har et langt større forbrug af parteret fersk (kølet) fjerkræ
• De ældre har det største forbrug af helt fjerkræ
• Andelen af fersk (kølet) fjerkræ, især parteret, er langt større i hovedstadsområdet end i de øvrige regioner
• Husstande i landkommuner har det største forbrug af frossen fjerkræ – både
hel og parteret.
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8. Produktions- og markedsudvikling
I de forudgående kapitler er sektorens danske aktører, deres organisering, antal og
produktionsomfang mv. beskrevet. Fokus er produktionen og forbruget i Danmark.
Med en eksportandel på ca. 65 pct. og samtidig en væsentlig import af fjerkrækød er
sektoren imidlertid aktører på såvel internationale vilkår som på nationale.
Nedenfor er opstillet tal for import og eksport samt den totale produktion og afsætning i EU og på verdensplan.

8.1.

Eksport

I nedenstående figur 8.1 er vist eksporten af kyllingekød i 2002. Afsætningen på eksportmarkedet har i nogen grad fulgt en udvikling som på hjemmemarkedet, så de hele
kyllinger udgør en fortsat mindre del af den samlede eksport.
Figur 8.1.

Eksport af kyllingekød 2002
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Kilde: Danmarks Statistik (2003); Dansk Slagtefjerkræ (2003).

Mellemøsten har i mange år været hovedmarkedet for den danske fjerkræeksport6
med De Forenede Arabiske Emirater som største eksportmarked. Eksporten til mel6

Kyllinger udgør mere end 90 pct. af den samlede fjerkræeksport.

Analyse af den danske slagtekyllingesektor, FØI 53

lemøsten er imidlertid faldet betydeligt gennem de senere år. I stedet retter eksportbestræbelserne sig nu i stigende grad mod andre lande i EU, hvor Sverige i løbet af få år
er blevet største eksportmarked for danske kyllinger. Lidt mere end halvdelen af den
danske eksport af kyllinger går til andre EU-lande (Dansk Slagtefjerkræ, 2003).
Figur 8.2 viser eksporten til en række udvalgte lande, hvortil der er eksporteret mere
end 2.000 tons pr. år gennem de seneste 3 år.
Figur 8.2.

Eksport til udvalgte lande 2000-2002, tons
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Note: UAE (De Forenede Arabiske Emirater).
Kilde: Klausen (2003).

Det øgede afsætning i EU og specielt i Sverige hænger nøje sammen med det stærkt
pressede verdensmarked, hvor specielt Brasilien med en stærkt øget kyllingeproduktion sætter et stærkt pres på de danske kyllinger i mellemøsten (Dansk Slagtefjerkræ,
2003).
I Mellemøsten kan de investeringer, som danske producenter har foretaget i fødevaresikkerhed og i særdeleshed i salmonellahandlingsplanen ikke uden videre hentes hjem
gennem en merpris. Til gengæld havde det aldrig været muligt at opnå så stor en eksport til Sverige uden den gode danske salmonellastatus. Eksporten til Sverige er i dag
så stor, at den udgør næsten 20 pct. af eksporten, og markedsandelen i Sverige er nu
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så stor, at ca. hver femte kylling, der sættes til livs i Sverige, er dansk (Klausen,
2003).
Et helt reelt billede af vilkårene for den danske eksport til Sverige samt konkurrencesituationen på det nordiske marked kan det imidlertid være vanskeligt få eftersom den
dominerende svenske aktør er Spira, der som nævnt også ejer Danpo. Endvidere er
det tankevækkende, at Spira koncernen (inkl. Danpo) gennem de seneste år har haft år
med meget store underskud (Spira, 2003).

8.2.

Import

Den samlede import af fjerkrækød til Danmark er på ca. 35.000 tons, hvoraf kyllinger
og kalkuner udgør hovedparten. Den største eksportør til det danske marked er Frankrig, der primært eksporterer kalkuner, ænder og gæs til det danske marked. Importen
fra Frankrig udgør næsten halvdelen af den samlede import (Dansk Slagtefjerkræ,
2003).
Figur 8.3 viser udviklingen af importen af kyllinger isoleret set. Kyllingeimporten
alene udgør ca. 16.000 tons fordelt mellem hele kyllinger, parteringer og andet.
Figur 8.3.

Import af kyllinger 1993 – 2002

20000

tons

15000
10000
5000
0
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

år
Hele kyllinger

Parteret kylling

Andet

I alt

Note: ”Andet” er forarbejdede produkter, farsvarer og indmad.
Kilde: Danmarks Statistik (2003); Dansk Slagtefjerkræ (2003).

Analyse af den danske slagtekyllingesektor, FØI 55

Til gruppen andet hører blandt andet kyllingekød i let saltlage typisk med oprindelse
fra Thailand og Brasilien. Denne produktgruppe blev i 1998 importeret i en mængde
på kun ca. 100 tons fra lande udenfor EU, mens der i årene 2000-2002 blev importeret
mere end 1.500 tons. (a.v.e.c., 2003). Til denne import skal lægges en betydelig reeksport fra andre EU-lande til Danmark af kyllingekød, der oprindelig er importeret
fra Thailand og Brasilien. Det importerede kyllingekød i saltlage indgår i forædlingsog cateringindustrien.
Set over hele perioden er importen steget betydeligt med en svag tendens til et mere
stabilt import niveau de allerseneste år. Store lagre hos de danske slagterier, obligatorisk kontrol af thailandsk og brasiliansk fjerkrækød samt justeringer af EU’s toldtariffer har medvirket hertil (Dansk Slagtefjerkræ, 2003).
I 2003 ses dog igen stigende import til EU fra netop Thailand og Brasilien, fordi EU
pga. den meget varme sommer har oplevet en række dødsfald og lavere tilvækst i kyllingebesætninger (Dansk Landbrug, 2003).

8.3.

Produktion og afsætning i EU

Fjerkræproduktionen i EU er samlet på ca. 9 mio. tons. Kyllinger tegner sig for 71
pct. af fjerkræproduktionen i EU, mens kalkuner udgør godt 20 pct. Den resterende
del af produktionen udgøres af ænder og gæs.
De største kyllingeproducerende lande i EU er Storbritannien, Frankrig og Spanien,
der hver producerer lidt mere end 1 mio. tons. Af tabel 8.1 fremgår tal for kyllingeproduktionen i de enkelte EU-lande fra 1997-2002.
Siden 1997 er produktion af kyllinger steget med omkring 8 pct. Denne udvikling
skyldes en stabil eller stigende produktion i de fleste EU-lande. Undtaget herfra er
Frankrig, der som en af de helt store producenter har reduceret sin produktion med
10-15 pct. siden 1997. Derimod har en lang række andre lande med Tyskland i spidsen øget deres kyllingeproduktion.
Forbruget af fjerkrækød pr. indbygger er fra 1997 til 2001 steget med mellem 1,5 og 2
kg godt hjulpet på vej af BSE-skandalen i oksekødsektoren. BSE-effekten aftog imidlertid i 2002 og forbruget faldt, så den samlede stigning i forbruget fra 1997 til 2002
nu er på lidt mere end 1 kg. Af denne stigning tegner kyllingekødet sig for 0,8 kg. Det
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samlede gennemsnitlige fjerkræforbrug pr. indbygger i EU lå i 2002 på 22,3 kg, hvoraf kyllingekød tegner sig for de 15 kg.
Tabel 8.1.

Kyllingeproduktion i EU 1997-2002, 1.000 tons

Belgien/Luxembourg
Danmark
Finland
Frankrig
Grækenland
Holland
Irland
Italien
Portugal
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tyskland
Østrig
EU – total

1997

1998

1999

2000

2001

2002

274
155
49
1.203
151
591
94
673
221
875
1.117
81
403
81
5.986

296
168
56
1.219
155
611
94
669
228
889
1.153
78
444
83
6.143

280
181
61
1.157
152
620
94
671
226
1.053
1.161
84
460
82
6.282

292
181
57
1.083
155
617
94
630
228
1.006
1.164
88
534
80
6.209

285
192
65
1.111
159
634
97
711
243
957
1.213
94
561
81
6.403

290
190
69
1.053
163
634
94
692
238
1.046
1.208
101
586
80
6.447

Kilde: a.v.e.c. (2003).

EU er samlet set den tredjestørste eksportør af fjerkrækød. I årene 1997 til 2002 er
eksporten steget med godt 30 pct. I den tilsvarende periode er importen mere end fordoblet, hvilket gør EU til verdens fjerdestørste importør. I runde tal er eksporten i
2002 doblet så stor som importen.
Den fordoblede import skyldes udelukkende import af saltet fjerkrækød fra Thailand
og Brasilien, da det pga. af et ”hul” i toldreglerne har været muligt at importere frosne
kyllingestykker i selv en meget let saltlage til en lav told tarif som saltet kød. Grænsen for, hvornår importeret kød betragtes som saltet kød, blev hævet i sommeren 2002
og yderligere præciseret januar 2003. Lukning af dette ”hul” resulterede allerede i
2002 i et fald i importen af saltet fjerkrækød til EU (a.v.e.c., 2003).

8.4.

Produktion og afsætning på verdensmarkedet

De største eksportører og dermed aktører på verdensmarkedet for fjerkrækød er USA,
Brasilien, EU, Thailand og Kina. Denne gruppe står med en eksport af ca. 5,5 mio.
tons fjerkrækød for hovedparten af handlen på verdens eksportmarkeder. Produktionsomfanget hos disse aktører er vist nedenfor i figur 8.4.
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Figur 8.4.

Produktion af fjerkrækød i udvalgte lande, 1.000 tons
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Kilde: a.v.e.c. (2003).

Hos gruppen ses en stigende produktion hos alle. I den tilsvarende periode er den
samlede verdensproduktion steget fra 60 mio. tons til 72 mio. tons. Af den samlede
fjerkræproduktion udgør kyllinger langt den største del.
USA, der tegner sig for 28 pct. af verdens produktion, er også den største eksportør
med en eksport på 2,2 mio. kg. Brasilien med en stærkt stigende produktion står nu
for 12,2 pct. af verdens produktion og er den næststørste eksportør med 1,6 mio. kg i
2002. Tredjestørst på verdensmarkedet er EU med 14,5 pct. af verdensproduktionen
og en eksport på knap 1,2 mio. kg. Thailand og Kina eksporterer begge mellem
400.000 og 500.000 tons. Trods Danmarks beskedne størrelse som kyllingeproducerende land, så er Danmark alligevel blandt de lande, der eksporterer den største andel
af produktionen (a.v.e.c., 2003; Dansk Slagtefjerkræ, 2003).
Forbruget af fjerkrækød har som nævnt været stigende i Danmark og i EU som helhed. Den samme tendens er gældende på verdensmarkedet. I figur 8.5 er vist det totale forbrug af fjerkrækød pr. indbygger pr. år hhv. forbruget af kyllingekød i USA,
Brasilien og EU.
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Figur 8.5.

Årligt fjerkræforbrug i USA, Brasilien og EU, kg pr. indbygger
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Note: For Brasilien er kun data tilgængelige for forbruget af kylling.
Kilde: a.v.e.c. (2003).

Et kig alene på forbruget pr. indbygger kan give det indtryk, at der er et stort potentiale for en langt større afsætning i EU. Sektoren forventer imidlertid ikke, at det europæiske forbrug mere end fordobles og når niveauet i USA. Forventningen er derimod
en stigning på ca. 2 kg over de næste 7-8 år.
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9. Udfordringer for den danske slagtekyllingesektor
Dette kapitel indeholder en SWOT-analyse på sektorniveau. I Søndergaard et al.
(2003) er skitseret, hvordan der ved analyse af fødevarekæder med fordel kan opereres med hhv. en aktør- og en produktspecifik SWOT-analyse, der efterfølgende opsummeres til en sektorspecifik analyse.
For den danske slagtekyllingesektor med en standardkylling som den altdominerende
vurderes det ikke relevant med en produktspecifik SWOT-analyse. I stedet udarbejdes
en samlet analyse, der både gælder for hele sektoren og specifikt på det enkelte aktørniveau.

9.1.

SWOT-analyse

En SWOT-analyse giver et overblik over fx en sektors status på et givet tidspunkt.
Når sektorens status er vurderet og erkendt, er der større mulighed for at lave en strategi for sektorens fremtid (Søndergaard et al., 2003).
SWOT-analysen i dette projekt er opbygget så den viser:
-

Sektorens indre formåen (Styrker – Svagheder) med referencegrundlag i sektoren
selv
Omgivelsernes indvirkning på sektoren (Muligheder – Trusler) med referencegrundlag i omgivelserne

Den samlede analyse for slagtekyllingesektoren kan ses i boks 9.1 til 9.4. Angivelser i
parentes påpeger den/de led i produktionskæden, der forårsager eller berøres af den
angivne egenskab (styrke, svaghed, mulighed eller trussel).
SWOT-analysen er på samme måde som sektorbeskrivelsen blevet gennemgået og
diskuteret eksternt med personer fra Dansk Slagtefjerkræ.

Analyse af den danske slagtekyllingesektor, FØI 61

Sektorspecifik analyse
Boks 9.1.

Stærke sider

Stærk sektororganisering med fælles rådgivningstjeneste (Service)
Produktionskoordinering (Producent, slagteri)
Salmonellabekæmpelse (Service, rugeri, producent, slagteri, forarbejdning)
”Multi-kyllingen” (Slagteri, forarbejdning) – de mange typer af udskæringer, parteringer og forarbejdede produkter øger afsætningsmulighederne
Fødevaresikkerhed (Service, rugeri, producent, slagteri, forarbejdning)
Sporbarhed (Hele kæden)
Relativt langt med produktudvikling (Slagteri, forarbejdning)
Stabil dansk forbrugerefterspørgsel (Producent, forarbejdning, detail)
Strukturudviklingen (Slagteri) – stærk og nødvendig strukturtilpasning i de seneste år
Stor konkurrence og høje krav har givet omkostningseffektiv produktion (Producent, slagteri, forarbejdning)
Teknologisk set moderne produktionsfaciliteter (Producent, slagteri, forarbejdning)

Boks 9.2.

Svage sider

Højt omkostningsniveau (Hele kæden)
Dansk lovgivning (Hele kæden) – særregler øger det i forvejen høje omkostningsniveau
Dyrevelfærd (Producenter)
Trædepudesvidninger (Producenter)
Avlsmateriale (Service, producent,) – i forhold til alternative produktioner
Afregningspriser (Producent, slagteri, forarbejdning)
Manglende differentiering af primær produktion (Producent, slagteri, forarbejdning)
Ugennemsigtighed omkring råvarens oprindelse (Forarbejdning)
Lille sektor (Producent, slagteri) – politisk lydhørhed, størrelsesøkonomi mv.
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Boks 9.3.

Muligheder

Dansk lovgivning (Hele kæden) - et mangeårigt fokus på fødevaresikkerhed = en stærk konkurrenceparameter på eksportmarkederne
Øget horisontal og vertikal koordination – også på tværs af landegrænser (Hele kæden)
Større dokumentation og sporbarhed (Hele kæden) – KIK-projektet
Etablering af et stærkt innovativt netværk (Service, producent, slagteri, forarbejdning) – KIK-projektet
Forskning og Udvikling (Hele kæden)
Vedvarende ”salmonella-fri” produktion (Hele kæden)
Reduktion af og kontrol med campylobacter (Producent, slagteri)
Øget udbud af convenience produkter (Slagteri, forarbejdning)
Gødningsbaseret energiproduktion – biogas, afbrænding (Producent)
Øget udnyttelse af E-kontrol data (Service, producent) – implementering af benchmarking-systemer og integrering med regnskabsdata
Sygdomsforsikring (Producent)
Driftsfællesskaber (Producent) – arbejdskraft, specialmaskiner, biogas mv.
Mærkevarer (Producenter, pakkerier, forarbejdning) – opdyrkning af hjemmemarked for særlig dansk kvalitetskylling

Boks 9.4.

Trusler

Konkurrencesituationen på eksportmarkederne (Slagteri, forarbejdning)
Længerevarende overproduktion af kyllinger i EU og på verdensplan (Producent, slagteri, forarbejdning)
Dansk lovgivning (Hele kæden) – konkurrenceforvridende danske særregler
Ulige konkurrencevilkår på hjemmemarkedet – (Slagteri, forarbejdning)
Harmonikrav og fosforproblemer (Producent)
Fødevareskandaler (Hele kæden)
Sygdomsudbrud (Producent, slagteri)
Lille volumen målt i forhold til internationale aktører (Slagteri)
Privat labels (Producenter, slagteri)
Faldende dansk forbrugerefterspørgsel pga. importerede råvarer (Forarbejdning)
Salmonella (Hele kæden)
Dyrevelfærd (Service, producenter)
Sårbarhed overfor sygdomsudbrud og fødevareskandaler (Hele kæden)
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9.2.

Centrale problemstillinger

Målet med SWOT-analysen er at nå frem til en konkretisering og opstilling af en
række centrale temaer, der afdækker og beskriver de udfordringer sektoren aktuelt
måtte stå med eller kan forventes at stå overfor indenfor en kortere årrække. De identificerede problemstillinger kan betragtes som temaer for fremtidigt forsknings- og
udviklingsarbejde.
Tidligere analyser
Gennem de senere år har der fra politisk side været iværksat forskellige initiativer til
diskussion og belysning af udviklingsperspektiver for fødevaresektoren på et overordnet plan.
I 1999 nedsatte den daværende fødevareminister en såkaldt idégruppe, hvis opgave
det var at debattere de fremtidige udviklingsmuligheder for fødevaresektoren. For at
strukturere debatten lavede gruppen en generel analyse af fødesektorens styrker,
svagheder, muligheder og trusler. I forlængelse heraf udarbejdedes sektorspecifikke
analyser for sektorerne: Svinekød, oksekød, fjerkræ, fisk, mejeri og vegetabiler (Fødevareministeriet, 2000). Hovedelementer fra Idegruppens analyse af fjerkræsektoren
er indarbejdet i den sektorspecifikke SWOT-analyse for slagtekyllingesektoren i afsnit 9.1.
På baggrund af de sektorspecifikke SWOT-analyser identificerede idégruppen en
række overordnede temaer for den videre diskussion af udviklingsperspektiver. Temaerne var: Omkostninger, Produktivitet, Markeder, Internationalisering, Etik og forbrugerkrav, Forskning og udvikling samt Medarbejderforhold.
Et lignende arbejde blev iværksat af den nuværende regerings erhvervsøkonomiske
strategi ”Vækst med vilje – innovation i fødevaresektoren” (Direktoratet for FødevareErhverv, 2003). I den forbindelse har Fødevareøkonomisk Institut udarbejdet et idékatalog med mulige initiativer til vækst og udvikling i jordbruget (Pedersen og Christensen, 2003).
I lighed med Idégruppen udpeger Pedersen og Christensen (2003) en række overordnede temaer. Disse er: Afsætningsmuligheder, Teknologiudvikling, Sundhed, Generationsskifte og finansiering, Ledelse og styresystemer samt Forskning og uddannelse.
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Konkretisering af temaer og specifikke problemstillinger
De ovenfor nævnte temaer, der er opstillet i de tidligere analyser kan på udmærket vis
medvirke til identifikation og konkretisering af de problemstillinger i slagtekyllingesektoren, som er fundet gennem SWOT-analyserne. En egentlig definition af mulige
indsatsområder og påpegning af løsningsforslag vil dog kræve yderligere konkretisering.
I Fødevarekvalitets- og sikkerhedsprojektet er tidligere udarbejdet sektoranalyser for
æg (Søndergaard og Graversen, 2002), oksekød (Ottesen og Lund, 2003), mink
(Gethmann, Pedersen og Lund, 2003) og svin (Bonefeld og Graversen, 2003). De metodemæssige erfaringer fra disse analyser er samlet i Søndergaard et al. (2003).
I Søndergaard et al. (2003) opsummeres endvidere en række fundne problemstillinger,
som går mere eller mindre på tværs i de gennemførte analyser æg-, svine-, oksekødsog minksektoren samt nærværende analyse af slagtekyllingesektoren, i seks overordnede temaer. Temaerne er følgende:
−
−
−
−
−
−

Fødevaresikkerhed
Forbrugertillid
Produktdifferentiering
Økonomisk risikodeling
Ejer- og kontraktstruktur
Specifikke investeringer

Temaerne er identificeret, så de beskriver de strategiske udfordringer og opgaver, som
sektorerne enten fortsat bør arbejde med, eller den bør tage fat på i fremtiden, hvis
konkurrenceevnen i forhold til udenlandske producenter skal styrkes.
I boks 9.5 påpeges en række primært strategiske problemstillinger, spørgsmål og analysebehov vedrørende den danske slagtekyllingesektor. Problemstillingerne kategoriseres i forhold til de seks overordnede temaer.
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Boks 9.5.

Temaer og centrale problemstillinger

Tema
Fødevaresikkerhed

Problemstillinger
−
−
−
−

Forbrugertillid

−
−
−

Produktdifferentiering

−

−
−

Økonomisk risikodeling

−
−
−

Ejer- og kontraktstruktur

−
−
−
−

Specifikke investeringer

−

Sikring af ”førerposition” vedrørende succesfuld salmonellabekæmpelse og gennem kontrol med og reduktion af campylobacter
Behov for diskussion og vurdering af de politiske rammevilkår. Hvilke effekter har de nationale rammevilkår på den danske konkurrenceevne?
Sikring af lige konkurrencevilkår mellem lande – først og fremmest på
hjemmemarkedet
Udnyttelse af høje danske krav og standarder til at skabe en præference
for dansk kylling på verdensmarkedet og hjemmemarkedet
Kan ubetinget præference for dansk kylling på hjemmemarkedet opnås?
Uløste dyrevelfærdsproblemer står i vejen for en klar opfattelse af dansk
kylling som totalt sikker og af høj kvalitet
Ugennemsigtighed i forhold til råvarens oprindelse i forarbejdede produkter
Hjemmemarked: Det har været vanskeligt at finde reel afsætning for ”velfærdskyllinger”, men er det ensbetydende med, at nye forsøg på markedsføring ubetinget vil være nyttesløse?
Behov for analyse og vurdering af mulige positive image-effekter af markedsførte specialkyllinger
Eksport: Udnyttelse af sektorens beskedne størrelse til en samlet ”differentiering”, så hele den danske kyllingeproduktion kan markedsføres som
specialkyllinger på verdensmarkedet. Utopi eller en mulighed?
Stabilisering og klarlægning omkring det nuværende afregningssystems
styrker og svagheder
Teoretisk og praktisk analyse og vurdering af mulighederne for en optimering af incitamentsstrukturer mellem producent og slagteri
Styrkelse af beredskabet overfor sygdomsrisici
Behov for analyse og vurdering af, hvorvidt den nuværende kontraktstruktur sikrer tilstrækkelig vertikal koordinering
Udvikling af generationsskiftemodeller, der sikrer fortsat drift og finansiering af effektive bedrifter
Er de danske slagterier tilstrækkeligt store og kapitalstærke til at sikre en
omkostningseffektiv dansk kyllingeproduktion og forarbejdning?
Er yderligere konsolidering og/eller fusion nødvendig og presserende?
Mulige strategiske og kapitalstærke partnere – danske eller udenlandske?
Sektoren som helhed afholder i dag en række specifikke omkostninger i
relation til bl.a. salmonellabekæmpelsen foranlediget af en offentlig salmonellahandlingsplan:
−
Er sektoren af egen kraft i stand til at løfte tilsvarende nødvendige investeringer i eksempelvis produktudvikling og – differentiering, forskning og udvikling eller markedsføring (produktspecifikt
eller image-skabende)?
−
Hvad prioriteres? I hvilken rækkefølge?
−
Hvem iværksætter og betaler?

Kilde: Egen tilvirkning.
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De skitserede temaer og konkretiserende problemstillinger er fremlagt for aktører i
sektoren. Relevansen af temaerne syntes begrundet, dog med forskelligt fokus afhængig af, hvorfra i sektoren diskussionen tager sit udgangspunkt. Det syntes dog klart, at
sektoren er sig meget bevidst, at dens vilkår bestemmes politisk. Der gøres derfor en
betydelig indsats for at medvirke ved udformningen af disse rammevilkår.
De opstillede temaer og konkrete problemstillinger antages på et overordnet plan at
være dækkende for de udfordringer, som slagtekyllingesektoren står med aktuelt eller
sandsynligvis vil eller bør tage op i de kommende år. Der angives imidlertid ikke
konkrete løsningsforslag, idet de opstillede temaer og skitserede problemstillinger må
betragtes som absolut overordnede og som forslag til videre analyse.
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Summary
The Danish agricultural production and food industry is characterized primarily by
the pork and milk sectors. These sectors are major actors not only in a national perspective, but also in the global food markets with a large share of the production being exported. Compared to these significant actors the Danish broiler sector is rather
small as only 320 farmers are producing broilers.
Despite the modest size of the sector approx. 70 percent of the total production is being exported, which leaves Denmark with the highest export rate among the countries
who exports chicken meat. The total turnover at the farm gate is € 150 millions and
€ 345 millions at the slaughterhouses.
Being an actor on the world market leaves the sector in a highly competitive situation;
competing with low cost producers such as Brazil and Thailand, whereas the Danish
production has relatively high production costs primarily due to a strictly legislation
concerning animal welfare and food safety.
The report provides an analysis of the Danish broiler sector describing the actors and
the flow of the production chain.
Based on the analysis of the broiler sector a SWOT-analysis are set up pointing out
the strong sides, the weak sides and the challenges of the sector. In order to structure
the output of the SWOT-analysis six themes of strategic challenges are formulated. In
general, the formulated themes are assumed to cover the present and coming challenges of the Danish broiler sector.
However, the formulation of the themes and pointing out specific underlying problems doesn’t provide detailed analyses concerning each theme, whereas no suggestions are provided of how to deal with these challenges. Thus, the report has to be
seen as a basis for further analysis by pointing out fields of interest for future research
projects concerning the Danish broiler sector.
In the box below the themes are presented and more specific underlying problems regarding each theme are pointed out.
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Themes & crucial problems
Themes
Food Safety

Problems
−
−
−
−

Consumers’ trust

−
−
−

Product differentiation

−
−

Sharing of economic risk −
−
−
Owner structure and con- −
tract forms
−
−

Specific investments

−

Securing and consolidate a leading position in the fight of salmonella
and control of campylobacter
Discussion and analysis of the competition effects given by the separate
Danish legislative standards
Avoid practices that distort equal competition at the domestic market
Exploiting high production and food safety standards to create preferences
for Danish chicken
Making Danish chicken the number one choice at the domestic market
Unsolved problems regarding animal welfare distort the understanding of
Danish chicken as being of high quality and completely safe
Non-transparency regarding the country of origin of the raw material in
processed chicken products
So far the marketing of ’welfare-chickens’ has failed, but an analysis of the
image-effects gained from marketing welfare-chickens is needed
Could it be of any interest or would it be possible at all to market the entire
Danish production at the export markets as a speciality chicken?
A critical analysis of the current payment scheme
An analysis of ways to optimize incentive structures between farmers and
slaughterhouse
Does the current contract structure secure and support sufficient vertical
coordination
Development of models for intergenerational succession which secure financing and ongoing efficient farms
Do the Danish slaughterhouses have enough capital to keep the production and processing cost effective in order to secure the competitiveness
Is the sector by it’s own able to take on necessary investments regarding
development of new products, product differentiation, R&D or marketing?
Who is going to decide and who is going to pay?
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Bilag 1 – Produktionskæden for kyllingekød
Den danske slagtekyllingesektor – grafisk oversigt
Opdræt – forældredyr
Køb
Salg

Produktion - rugeæg
Køb
Salg

Eksport

Rugeri
Køb

Service leverandører

Køb

Salg

Salg

Produktion - slagtekyllinger
Køb
Salg

Interesseorganisationer
Køb
Salg

Slagteri
Køb

Salg

Foderstof
Køb

Salg
Forarbejdning
Køb
Salg

Import

Grossist og detail

Salg

Køb

Salg

Forbruger

Køb
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