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mere end dobbelt så lang tid som i 2016-17. 
Der var samtidig flere og større udbrud denne 
gang. 

Fugleinfluenzaen medførte prisfald
Konsekvenserne af fugleinfluenza for den 
danske fjerkræsektor kommer til udtryk ved 
bortfald af gode eksportmarkeder uden for 
EU, dermed overudbud, forsøg på udvikling 
af alternative men mindre attraktive markeder 
og dermed faldende salgspriser for landmæn-
dene. Der er derfor en klar sammenhæng 
mellem på den ene side tidspunkterne, hvor 
Danmark har fugleinfluenza, og på den anden 
side landmændenes salgspriser på slagtet 
fjerkræ. Dette ses tydeligt i figur 1.
Figurerne viser, at prisfaldet på fjerkrækød 
var relativt stort og langvarigt i 2020-21. 
Priserne faldt således med 5 % i slutningen 
af 2020 mod et fald på 4 % i slutningen af 
2016. 
Priserne på æg var stort set uforandrede i 
2020-21, mens der var et fald efter fugle-
influenzaen i 2016-17. Forklaringen på de 
stabile priser de senere år er, at en gunstig 
markedsudvikling på andre områder i 2020-
21 kunne opveje de negative konsekvenser 
af fugleinfluenzaen: Især eksport til Sverige 
og Tyskland blev fordelagtig, hvilket bidrog til 
at undgå prisfald trods fugleinfluenzaen – se 
figur 2.

Af Henning Otte Hansen, 
Institut for Fødevare- og 
Ressourceøkonomi, Køben-
havns Universitet

Fugleinfluenzaen 
2016-17: 107 mio. kr.
Der er gennemført ret 

præcise beregninger over de økonomiske 
konsekvenser for den danske fjerkræsektor 
af udbrud af fugleinfluenza i 2016 og 2017 
(Christensen et al, 2019). Her nåede det 
samlede tab op på 14 mio. kr. for ægsekto-
ren og 93 mio. kr. i slagtekyllingesektoren. 
Hovedparten af tabet skyldtes manglende 
adgang til tredjelandsmarkeder, som var rela-
tivt lukrative. Resultatet blev derfor en falden-
de gennemsnitspris.

Samlet set faldt den danske eksport af fjer-
krækød til tredjelandsmarkeder med 70 % fra 
oktober 2016 til februar 2017 (hvor oktober 
2016 var måneden før udbrud af fugleinfluen-
za i Danmark, og februar 2017 var den sidste 
måned, hvor Danmark ikke havde OIE-status 
som sygdomsfri). I alt varede det 125 dage, 
før Danmark igen fik status som fri for fugle-
influenza.

Fugleinfluenzaen 2020-21: Varede 
længere og medførte hurtigere pris-
fald

Fugleinfluenzaepidemien i 2020-21 varede 
betydeligt længere end i 2016-17. Her hav-
de Danmark ifølge OIE fugleinfluenza fra 5. 
november 2020 til 9. august 2021 – dog 
afbrudt af en kort periode fra 15. juni til 5. 
juli, hvor Danmark formelt var fri for fuglein-
fluenza. I alt varede det godt 255 dage, dvs. 

Fugleinfluenzaen i 
2020-21 blev dyr

Fugleinfluenzaen i 2016-17 kostede 107 mio. kr. Fugleinfluenzaen i 
2020-21 varede dobbelt så længe, og især fjerkrækødsektoren, som 
i forvejen var mest udsat, oplevede store og længerevarende pris-
fald på grund af mindre eksport til tredjelandsmarkeder. Selv om 
Danmark nu er erklæret fri for fugleinfluenza, vil det tage tid, før de 
tabte markeder er åbne igen fuldt udnyttet. Et tab i størrelsesorden 
180-200 mio. kr. er realistisk – afhængig af hvor hurtigt markederne 
reelt genåbnes

Figur 1. Landmandspriser på fjerkrækød januar 2015 til juni 2021
Note: De stiplede streger viser start- og sluttidspunkt for fugleinfluenzaen i Danmark
Kilde: Egen fremstilling på baggrund af brancheindberetninger
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Netop Sverige og Tyskland var hårdt ramt af 
fugleinfluenzaen, hvorfor deres ægproduktion 
faldt betydeligt. Det gav så plads til en øget 
dansk eksport.

Tredjelandseksporten blev ramt
Den største markedsmæssige konsekvens af 
fugleinfluenzaen på fjerkrækød ses ved ned-
gangen i eksporten til tredjelandsmarkeder, 
jf. figur 3.
Figuren viser, at eksporten af fjerkrækød til 
tredjelande faldt relativt hurtigt efter udbrud-
det i 2020. Alt i alt ser effekten på eksporten 
til tredjelande ud til at være den samme målt 
på procentvis nedgang. Eksporten til tred-
jelande var dog større før lukningen i 2020 
end før lukningen i 2016, så den relative ned-
gang er mindre. Den tabte tredjelandseksport 
målt i værdi er dog af samme størrelsesorden 
i de to tilfælde.
Baseret på tabene i 2016-17, og med en 
vurdering af ændringer i priser og tredjeland-
seksport i de to perioder med fugleinfluenza 
er det derfor realistisk at antage, at tabet i 
2020-21 bliver i størrelsesorden 180-200 
mio. kr.
Andre EU-lande med ingen eller kun begræn-
set eksport til tredjelande bliver ikke ramt 
så hårdt ved fugleinfluenza. Lukning af 
tredjelandsmarkeder får således ikke nogen 
umiddelbar betydning. Priserne inden for EU 
vil dog også komme under pres, når andre 
lande mister tredjelandseksporten og derfor 
dirigerer mere afsætning ind på EU-marke-
det. EU-lande uden tredjelandseksport har 
selvfølgelig heller ikke adgang til højprismar-
kederne uden for EU, så deres indtjeningspo-
tentiale er mindre, men det er risikoen også.

Vigtige tredjelandsmarkeder lukker 
ned
Nogle vigtige tredjelandes reaktion på udbrud 
af fugleinfluenza i Danmark ses tydeligt i figur 
4.

Figuren viser, at vigtige tredjelandsmarkeder 
som Sydkorea og Sydafrika lukkede for dansk 
eksport af fjerkrækød ved begge perioder 
med fugleinfluenza.  I begge lande var eks-
porten dog højere – og dermed tabet større 
– i 2020 end i 2016.

Ulemperne er ikke færdige endnu
Selv om Danmark har atter opnået status 
som et land frit for højpatogen fugleinfluenza 
i OIE kan der godt gå flere måneder, før alle 

Figur 2. Den danske eksport af æg til Sverige og Tyskland, januar 2017-juni 2021
 
Kilde: Egen fremstilling på baggrund af Danmarks Statistik (2021)

Figur 1. Landmandspriser på æg januar 2015 til juni 2021
Note: De stiplede streger viser start- og sluttidspunkt for fugleinfluenzaen i Danmark
Kilde: Egen fremstilling på baggrund af brancheindberetninger
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tredjelandsmarkeder igen åbner op. Der kan 
også gå tid med at komme tilbage igen til de 
oprindelige kunder og igen få sig positioneret 
på markederne. Erfaringerne fra 2016-17 
viste, at Danmark godt nok relativt hurtigt 
genvandt vigtige tredjelandsmarkeder, efter 
vi formelt var blevet erklæret fri for fuglein-
fluenza. For andre lande tog det væsentligt 
længere tid, hvilket i et vist omfang skyldtes 
en stor tillid til det danske veterinære system 
og til åbenhed og gennemsigtighed.
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Figur 4. Dansk eksport af fjerkrækød til vigtige tredjelandsmarkeder januar 2016 – juni 2021
  
Kilde: Egne beregninger på grundlag af UN (2021)

Figur 3. Udvikling i dansk eksport af fjerkrækød til EU og tredjelande
 
Kilde: Egen fremstilling på baggrund af Danmarks Statistik (2021)
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