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Oversigt over Fjerkræafgiftsfondens bevillinger for 2015 
Fjerkræafgiftsfonden har i forbindelse med den ordinære ansøgningsrunde i august/september 2014 givet 

tilskud til 37 projekter i 2015. I fondens budget for 2015 er de enkelte projekter kort beskrevet. Budgettet 

findes under fanen "budget og regnskab". 

For nogle af de støttede projekter har fonden tilknyttet et krav om, at tilskudsmodtager på egen hjemmeside 

skal oplyse om projektets hovedindhold og formål samt angive, hvornår resultatet af projektet vil foreligge. I 

oversigten er linket til projekterne indsat. 

 

Dansk Slagtefjerkræ 

Sygdomsforebyggelse  

1. Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ 1.480 

2. Tilskud til vaccination mod Newcastle disease 1.040 

3. Udvikling af praktisk anvendelige insektværn til slagtekyllingehuse 600 

Rådgivning  

4. Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen - KIK 550 

5. Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen 325 

6. Statistik for produktion af fjerkrækød 375 

Afsætningsfremme  

7. Markedsadgang - Asien 550 

Dyrevelfærd  

8. Dyrevelfærd hos slagtefjerkræ 310 

Uddannelse  

9. Styrket forskning, innovation og uddannelse 125 

Danske Æg 

Sygdomsforebyggelse 
 10. Sygdomsforebyggelse og beredskab for ægproduktionen 1.151 

Afsætningsfremme 

11. Formidling om æg og sundhed 971 

12. Markedsadgang for æg og ægprodukter til Kina 500 

Rådgivning 

13. E-kontrol, rådgivning og konsulentarbejde for ægproduktionen 597 

14. Rådgivning til forbedring af dyrevelfærd og produktivitet i ægproduktionen 453 

Forskning og forsøg 

15. Afprøvning og klarlægning af fremstillingsprocesser for fjerkræfoder 354 

Dyrevelfærd 

16 Dyrevelfærd inden for ægproduktion 239 

DMRI 

Forskning og forsøg  
17. 

 
Vurdering af Meyn Footpad Inspection System  638 

18. Vision-hjælpeværktøj til indvendig og udvendig kødkontrol 411 

19. Fremtidens innovative fjerkræprodukter 350 

20. Kontrolsystem og referenceforsøg for klassificering af kyllinger 350 

http://www.danskslagtefjerkrae.dk/aktiviteter/igangvaerende-projekter
http://www.danskeæg.dk/om-danske-aeg/projekter-i-danske-aeg/afsluttede-projekter/afproevning-og-fremstilling-af-fjerkraefoder
http://www.teknologisk.dk/projekter/projekter-slagteri-og-animalske-produkter/fjerkraeafgiftsfonden-faf/27378,3
http://www.teknologisk.dk/projekter/projekter-slagteri-og-animalske-produkter/fjerkraeafgiftsfonden-faf/27378,3
http://www.teknologisk.dk/projekter/projekter-slagteri-og-animalske-produkter/fjerkraeafgiftsfonden-faf/27378,3
http://www.teknologisk.dk/projekter/projekter-slagteri-og-animalske-produkter/fjerkraeafgiftsfonden-faf/27378,3
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Det Danske Fjerkræraad 

Sygdomsforebyggelse  

21. Zoonosedatabasen for fjerkræbranchen 659 
22. Veterinær servicering af fjerkræproduktionen 619 

 
 

Aarhus Universitet 

Forskning og forsøg  
23. Holdbarhed og kvalitet af træbryst i slagtekyllinger  485 

24. Fjerpilning og den ernæringsmæssige sammenhæng 249 

25. Dysbakteriose hos slagtekyllinger 152 

26. Fjerpilning hos skrabe- og frilandshøner med intakte næb 150 

 
 

Københavns Universitet 

Forskning og forsøg  
27. 

 
Undersøgelse af mikrofloraen i forbindelse med organoleptiske forandringer af 
ferske fjerkræprodukter 

877 

28. Undersøgelse af effekt af Poulvac E. coli vaccination i klækker på 1. uges 
dødelighed og udvalgte produktionsparametre under opdræt og produktion i  
konsumægflokke 
 

45 

 
 

DTU 

Forskning og forsøg  
29. 

 
Infektionsevnen af Salmonella Typhimurium DT41 i rugeægshøner og 
slagtekyllinger  

416 

 
 

Landbrug & Fødevarer, Erhvervsfjerkræ 

Afsætningsfremme  

30. Indsamling og formidling af udenlandsk viden 399 

31. Oplysning og dialog om produktionen 138 

Uddannelse  

32. Uddannelsesmateriale til landbrugsuddannelserne 134 

 
 

SEGES 

Forskning og forsøg  
33. Gødning på bånd og gulv, - konsumægshøner  300 

 
 

34. Lugtemission fra moderne slagtekyllingestalde 458 

35. Boksforsøg med slagtekyllinger 139 

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer  

36. Nyt til landmænd om fjerkræproduktion og økonomi  225 

https://djfextranet.agrsci.dk/sites/træbryst_i_slagtekyllinger/offentligt/Sider/front.aspx
http://pure.au.dk/portal/da/projects/fjerpilning-og-den-ernaeringsmaessige-sammenhaeng(cd21d413-f91d-46e0-8e52-36cda8d351f4).html
http://anis.au.dk/forskning/projekter/projektliste-fjerkrae/dysbakteriose-hos-slagtekyllinger/
http://pure.au.dk/portal/da/projects/fjerpilning-hos-skrabehoener-med-intakte-naeb%28332366e6-c6c1-4ad1-9c8a-ae6a65ad0e62%29.html
http://ivh.ku.dk/english/research/food_safety_and_zoonoses/microbialfoodsafety/organoleptiske-forandringer/
http://ivh.ku.dk/english/research/food_safety_and_zoonoses/microbialfoodsafety/organoleptiske-forandringer/
https://sites.google.com/site/researchhech/effekt-af-poulvac-e-coli-vaccine-faf
https://sites.google.com/site/researchhech/effekt-af-poulvac-e-coli-vaccine-faf
https://sites.google.com/site/researchhech/effekt-af-poulvac-e-coli-vaccine-faf
http://orbit.dtu.dk/en/projects/infektionsevnen-af-salmonella-typhimurium-dt41-i-rugeaegshoener-og-slagtekyllinger(139aafd3-445b-4e16-838c-3600015b40ab).html
http://orbit.dtu.dk/en/projects/infektionsevnen-af-salmonella-typhimurium-dt41-i-rugeaegshoener-og-slagtekyllinger(139aafd3-445b-4e16-838c-3600015b40ab).html
https://projektsitet.seges.dk/fond/fjerkraeafgiftsfonden/aar/2015
https://projektsitet.seges.dk/fond/fjerkraeafgiftsfonden/aar/2015
https://projektsitet.seges.dk/fond/fjerkraeafgiftsfonden/aar/2015
https://projektsitet.seges.dk/fond/fjerkraeafgiftsfonden/aar/2015
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33a. Gødning på bånd og gulv, -konsumægshøner 252 

 

https://projektsitet.seges.dk/fond/fjerkraeafgiftsfonden/aar/2015

