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Efterspørgslen på fjerkrækød fra EU ventes at stige 
 
Efterspørgslen på europæisk fjerkrækød ventes at stige markant, både i og 
udenfor EU’s grænser. Prognosen for 2014-2024, som er udarbejdet af EU 
Kommissionen forudsiger at forbruget af fjerkrækød i EU vil stige med 7 pct. 
og eksporten ud af EU vil stige med 24 pct. Denne ventede stigning i 
efterspørgslen skaber gode afsætningsmuligheder for danske producenter.       
 
Forbruget af fjerkrækød forventes at stige markant 
 
Ifølge en rapport fra EU Kommissionen ventes forbruget af fjerkrækød i EU 
at stige i perioden 2014-2024, fra 12,5 mio. tons til 13,4 mio. tons. Det 
svarer til en vækst på 7 pct. på 10 år. Den positive udvikling i forbruget 
indenfor EU kan henføres til en forventet forbedring af den økonomiske 
situation generelt i løbet af de næste 10 år i EU.  
 
Forbruget af alle kødtyper i EU forudsiges at stige med 2 pct. Fjerkrækød 
forventes at bidrage med 118 pct. af denne stigning, idet der forudsiges et 
fald i forbruget indenfor nogle af de andre kødtyper. 
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Figur 1: EU’s forbrug 
af fjerkrækød ventes at 

stige med 7 pct. de 
næste 10 år.  
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Hvis man ser på forbruget pr. indbygger, ses en tilsvarende udvikling. 
Forbruget af fjerkrækød ventes at stige de næste 10 år med  lidt over 1 kg, 
fra 21,7 kg til 22,8 pr. indbygger. Det svarer til en vækst på 5 pct.  over de 
næste 10 år. 
 
Eksport af fjerkrækød fra EU ventes at vokse yderligere 
 
Efterspørgslen efter fjerkrækød  udenfor EU, ventes også at stige. Det 
betyder EU’s eksport forventes at stige markant. De næste 10 år ventes 
EU’s eksport af fjerkrækød at stige fra 1,3 til 1,6 mio. tons., svarende til 24 
pct.   
 
Sammenlignet med udviklingen i andre kødtyper ventes fjerkrækød at stå for 
40 pct. af væksten i EU’s eksport af alle slags kødtyper. Den samlede 
eksport fra EU af alle kødtyper ventes at stige fra 3,5 til 4,3 mia. tons.  
 
Den øgede eksport af kød fra EU skyldes primært en stigende efterspørgsel 
efter fjerkrækød i udviklingslande pga. voksende befolkningstal og stigende 
indkomster. Især Mellemøsten og Afrika forventes at aftage større mængder 
fjerkrækød i fremtiden. 
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Øget efterspørgsel skaber gunstige afsætningsmuligheder i fremtiden 
 
Efterspørgslen efter fjerkrækød er stigende. Udviklingen, som er beskrevet i 
EU kommissionens rapport, viser at de seneste års tendenser i 
efterspørgslen efter kød, i grove træk ventes at fortsætte.  
 
Dette betyder at danske fjerkrækødsproducenter, pga. af sine mange 
positive komparative egenskaber (overkommenlig pris, mangel på religiøse 
begrænsninger ift. forbrug, image som sund fødevare, relativ lavere 
klimapåvirkning og lavere produktionsomkostninger) vil fortsætte med at 
have gunstige afsætningsmuligheder i fremtiden.     
 
Reference: 
Prospects for EU agricultural markets and income 2014-2024. 
http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-
outlook/2014/fullrep_en.pdf. 

Figur 2: EU’s eksport 
af fjerkrækød ventes at 

stige med 24 pct. de 
næste 10 år.  
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