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Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte budget Ændringsbudget 
Relativ 

fordeling
af B i %

Ændring
A  => B 

100*(B-A)/A

Note A B C D

INDTÆGTER:
Overført fra forrige år 1.941 3.338 72,0

1 Produktionsafgifter 14.376 13.399 -6,8
Promillemidler 9.185 9.185 0,0
CO2 – midler 380 380
Særbevilling og anden indtægt -
Renter 20 20 0,0
Tilskud til fondsadministration 151 151 0,0

I. Indtægter i alt 26.053 26.473 1,6

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme i alt 2.479 2.603 10,4 5,0
Forskning og forsøg i alt 3.728 3.269 13,1 -12,3
Produktudvikling i alt 0 0 0,0 -
Rådgivning i alt 7.530 6.864 27,4 -8,8
Uddannelse i alt 750 736 2,9 -1,9
Sygdomsforebyggelse i alt 8.624 8.341 33,3 -3,3
Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0,0 -
Dyrevelfærd i alt 545 803 3,2 47,3
Kontrol i alt 0 0 0,0 -
Særlige foranstaltninger 0,0
 - Produktansvarsforsikring 914 837 3,3 -8,4
 - AI støtteordning 1.563 6,2
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 0 0 0,0 -

II. Udgifter til formål i alt 24.570 25.016 100,0 1,8

Fondsadministration 
Generel fondsadministration 151 151 0,0
Revisionsudgifter 50 50 0,0

2 Bestyrelseshonorar 0 0 -
Tab på uerholdelige fordringer 5 5

III. Administration i alt 206 206 0,0

IV. Udgifter i alt 24.776 25.222 1,8

Overførsel til næste år 1.277 1.251
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 5 5

Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Det Danske Fjerkræraad 22.596 22.990 91,9 1,7
Danske Æg 1.224 1.199 4,8 -2,0
Dansk Slagtefjerkræ 750 827 3,3 10,3

V. I alt 24.570 25.016 100,0 1,8

Noter til punkterne I - V
1 Se specifikation på næste side
2 Der udbetales ikke bestyrelseshonorar til medlemmer af Fjerkræafgiftsfondens bestyrelse
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Note 1.

1. Slagterier
Slagtekyllinger levende vægt 256 225 1,3 1,3 3.328 2.925
Andet fjerkræ, slagtet vægt 6 7 0,5 0,5 30 35

2. Rugerier
Slagtekyllinger 127 119 6 6 7.620 7.140
Hønekyllinger 2,75 2,6 90 90 2.475 2.340
Kalkunkyllinger 0,19 0,07 6 6 11 4
Gæslinger 0,06 0,02 6 6 4 1
Ællinger 1,7 2,1 8 8 136 168
Agerhøns, fasaner, rugeæg 2,21 2,2 20 20 442 440

3. Pakkerier
Konsumæg 850 830 0,25 0,25 213 208

4. Eksport
Høns 1,2 1,2 0,6 0,6 7 7
Slagtekyllinger 0 1 2,08 2,08 0 21
Kalkuner 1 1 5 5 50 50

5. Strudse
Slagtet,  afrikansk 0,4 0,4 150 150 60 60
Slagtet,  emu 0 0 75 75 0 0
Slagtet, nanduer 0 0 30 30 0 0

Totale afgiftsprovenu 14.376 13.399

Provenu, konsumæg 2.695 2.555
Provenu, slagtefjerkræ 11.179 10.344
Provenu, strudse 60 60
Provenu, vildtfugle 442 440

Produktionsafgifter - Ændringsbudget 2006
Budget 2006 (senest 

godkendte)
Ændringsbudget 

2006
Budget 2006 (senest 

godkendte)
Ændringsbudget 

2006   
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Beløb i 1000 kr.

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Det Danske Fjerkræraad i alt 22.596 22.990

Sygdomsforebyggelse

1. Generel Sygdomsforebyggelse 2.029 2.967
2. Analyser, forældredyrsproduktion i slagtekyllingeproduktionen 1.948 1.172
3. Tilskud til vaccination mod Newcastle Disease 2.819 2.672
4. Veterinær assistance 1.538 1.500
5. Analysematerialer m.v., slagtekyllingeproduktionen 178 0

I alt Sygdomsforebyggelse 8.512 8.312

Rådgivning

6. Konsulentrådgivning fra Landscentret, Fjerkræ 2.740 2.673
7. Projektstyring, generel rådgivning, København 3.002 2.354
8. Produktionsregnskaber 1.280 1.342
9. Udbygning af E-kontrol, konsumæg 309 301
10. Forpligtende rådgivning 199 194

I alt Rådgivning 7.530 6.864

Forskning og forsøg

11. Boksforsøg 683 666
12. Cellulær immunrespons 398 388
13. Fosfasfrit foder til æglæggende høner 712 346
14. Fermenteret vådfoder 281 274
15. Amyloid arthropati 228 222
16. Problemfri fosforbalance 205 200
17. Øget kvalitet i økologisk opdræt 180 176
18. Robuste kyllinger 173 242
19. 100% øko foder til fjerkræ 0 160
20. Skeletudvikling og fedtaflejring 154 150
21. Frisk luft til kyllingerne 133 130
22. Bekæmpelse af blodmider 126 123
23. Luftrensning af fjerkræstalde 104 101
24. Resistens hos E.coli 205 67
25. Afrpøvning og forsøg med ænder 23 24
26. Afprøvning af afstamninger 123 0

I alt Forskning og forsøg 3.728 3.269

Særlige foranstaltninger
27. Erhvervs- og produktansvarsforsikring 914 837
28. Aviær influenza støtteordning 0 1.563

I alt Særlige foranstaltninger 914 2.400

                   Supplerende oplysninger - Ændringsbudget 2006
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                   Supplerende oplysninger - Ændringsbudget 2006

Senest godkendte 
budget Ændringsbudget 

Dyrevelfærd
29. Dyrevelfærd generelt 271
30. Fodringsrelaterede benproblemer 453 442
31. Stikprøvekontrol, slagtekyllinger 92 90

I alt Dyrevelfærd 545 803

Uddannelse
32. Tilskud til uddannelse, Landbrugsraadet 366 361
33. Kompetanceudvikling 384 375

I alt Uddannelse 750 736

Afsætningsfremme
34. Tilskud til afsætningsfremme, Landbrugsraadet 367 361
35. Åbent Landbrug 250 245

I alt Afsætningsfremme 617 606

Danske Æg i alt 1.224 1.199

Afsætningsfremme
36. Afsætningsfremme, konsumæg 1.112 1.170

I alt Afsætningsfremme 1.112 1.170

Sygdomsforebyggelse
37. Generel sygdomsforebyggelse 112 29

I alt Sygdomsforebyggelse 112 29

Dansk Slagtefjerkræ i alt 750 827

Afsætningsfremme
38. Afsætningsfremme, slagtefjerkræ 750 827

I alt Afsætningsfremme 750 827



Fjerkræafgiftsfonden – Ændringsbudget 2006 
Noter til Supplerende oplysninger  

 
1. Generel sygdomsforebyggelse 
 
Formålet med projektet er at sikre en opdateret viden på sygdomsområdet og områder i 
sammenhæng hertil samt at sikre at der udvikles, vedligeholdes og drives en salmonel-
la/Newcastle disease/AI database i overensstemmelse med de foreliggende aftaler med 
myndighederne. 
 
Der håndteres en løbende håndtering af opdatering og indlæsning af filer til salmonella og 
Newcastle disease databasen. Endvidere håndteres der løbende en indkaldelse af prøver og 
overvågning vedrørende indsendelsen af prøver. 
Der er løbende kontakt til myndighederne omkring lovgivningen på området. Projektet vil i de 
kommende år blive inddraget i opfølgningen af iværksættelsen af vaccinationen mod New-
castle disease samt undersøgelse af antistoffer mod Aviær Influenza, herunder administrati-
onen af databasen med tilhørende arbejdsopgaver i form af håndtering af indberetnings-
blanketter, indkaldelse af kontrolprøver til undersøgelse for antistoffer mod Newcastle disea-
se og Aviær Influenza og overvågning af disse. 
Der afholdes en gang i kvartalet møde i Følgegruppen for "God produktionspraksis for frem-
stilling af fjerkræfoder". 
Sekretariatsfunktionerne for denne gruppe samt for de to tekniske arbejdsgrupper og Styre-
gruppen varetages af projektet. 
Der vil under projektet blive lagt en stor arbejdsindsat i koordinering og udarbejdning af en 
fremtidig beredskabsplan for branchen. 
 
I forhold til det oprindelige budget er der tale om en stigning på ca. 900.000 kr., hvilket skyl-
des en øget taktivitet på området bl.a. som følge udarbejdelse af beredskabsplaner og frem-
komsten af Aviær Influenza. Merudgiften modsvares i nogen grad at en mindre aktivitet på 
området ”Projektstyring, generel rådgivning, København”. 
 
2. Analyser, forældredyrsproduktionen i slagtekyllingeproduktionen 
 
Formålet med projektet er analyse af rutinemæssige salmonellaprøver i HPR-produktionen. 
 
Branchen har i samarbejde med det offentlige, implementeret en salmonellahandlingsplan 
for den danske slagtekyllingeproduktion. Grundprincippet i denne handlingsplan er elimine-
ring af salmonella fra toppen af produktionspyramiden og ned.  
 
HPR-produktionen er placeret i toppen af produktionspyramiden, og det er derfor afgørende 
at der foretages en omfattende rutinemæssig prøveudtagning i dette led med henblik på på-
visning og isolering af salmonella i denne del af produktionen. 
 
Branchen forventer at projektet vil medvirke til at sikre, at der forsat vil være et meget lav 
forekomst af salmonellabakterier i den danske slagtekyllingeproduktion. Projektet vil endvi-
dere sikre at analyserne blive foretaget på et laboratorium som er valgt ud fra en økonomisk 
og kvalitetsmæssig helhedsvurdering, hvor flere faktorer så som sikkerhed, rådgivning, hur-
tighed m.m. er indgået. 
 
I forhold til det oprindelige budget er det sket en reduktion i udgiften, dvs. der bliver en større 
egenbetaling for analyserne. Besparelsen anvendes til  delvis finansiering af udgifterne til 
Aviær Influenza støtteordningen. 
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 3. Tilskud til vaccination mod Newcastle disease 
 
Det Danske Fjerkræraad administrerer for Fjerkræafgiftsfonden en tilskudsordning for kon-
sumægsproducenter, der i henhold til bestemmelserne i disse retningslinier kan opnå tilskud 
til indkøb og indgivelse af vaccine samt kontrol af vaccinationen mod Newcastle Disease. 
 
Det er ordningens formål at yde tilskud til ejere af konsumægsbesætninger, der i konsu-
mægsproduktionen anvender høner, der er vaccinerede efter bestemmelserne i Fødevare-
styrelsens bekendtgørelse nr. 1022 af 21. oktober 2004 om vaccination af fjerkræ mod New-
castle disease. 
 
 
4. Veterinær assistance 
 
Formålet med projektet er at 
 

- yde og sikre den nødvendige veterinære assistance og viden til fjerkræproducenter 
- rådgive og assistere organisationer vedrørende veterinære forhold inden for fjerkræ 
- stille sygdomsdiagnoser samt rådgive, behandle og forebygge i forbindelse med fjer-

kræsygdomme 
- formidle og realisere den nyeste veterinære viden til fordel for fjerkræproduktionen 

 
Projektet varetages af Landscentret, Fjerkræ. 
 
Der ansættes som oprindeligt planlagt ikke nogen ekstra dyrlæge. I stedet etableres der et 
samarbejde med praktiserende dyrlæger hvilket kræver kurser, ajourføring og sparringsfunk-
tion til disse.  
 
 
5. Analysemateriale m.v. slagtekyllingeproduktionen 
Udgifter hertil afholdes under projektet ”Generel sygdomsforebyggelse”. 
 
 
6. Konsulentrådgivning fra Landscentret, Fjerkræ 
 
Som led i den landsdækkende konsulentvirksomhed tilbydes de danske fjerkræproducenter 
rådgivning, vejledning og støtte fra specialister med en høj grad af faglig viden i lighed med 
andre områder inden for den danske landbrugsproduktion. 
 
Det er projektets formål at yde en uvildig og højt kvalificeret generel faglig rådgivning og en 
løbende dialog med Det Danske Fjerkræraad, Dansk Slagtefjerkræ, Danske Æg samt Dansk 
Erhvervsfjerkræ. Det er desuden målet at opretholde et beredskab med høj faglig kompe-
tence inden for områderne konsumægsproduktion, rugeægsproduktion, slagtekyllingepro-
duktion, fjerkræbyggeri, inventar og miljø. 
 
 
7. Projektstyring, generel rådgivning, København 
 
Formålet med dette projekt er 

 
- at finansiere sagsbehandlingen på en række fagområder 
- at sikre, at sekretariatet har det nødvendige ressourceredskab til løsning af 

de ad hoc-opgaver, som ikke falder ind under allerede eksisterende projek-
ter. 



Fjerkræafgiftsfonden – Ændringsbudget 2006 
Noter til Supplerende oplysninger  

 
De fagområder, der finansieres via dette projekt er bl.a.: 
 

- tolkning og implementering af lovgivning af generel karakter 
- rådgivning om miljøforhold 
- opgaver i forhold til forsknings- og uddannelsesinstitutioner, herunder kon-

takter til udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner 
- vedligeholdelse af branchens statistiske beredskab (herunder udarbejdelse 

af årsberetning) 
- kursus- og efteruddannelsesaktiviteter etc. 

 
 
8. Produktionsregnskaber 
 
Målsætningen for ”Produktionsregnskaber for slagtekyllinge- og konsumægsproduktionen - 
effektivitetskontrol” er at give den enkelte producent et godt materiale til belysning af udvik-
lingen i egen produktion sammenholdt med den generelle udvikling. Målsætningen er ligele-
des at sikre, at branchen er fuldt opdateret omkring den produktivitetsmæssige og økonomi-
ske situation i produktionens forskellige driftsgrene. 
 
Effektivitetskontrollen er fjerkræbranchens centrale database til registrering af produktionens 
tekniske og økonomiske resultat. Resultaterne opgøres på husniveau (for æglæggere pr. 
uge og for slagtekyllinger pr. afsluttet hold), men da fjerkræproduktionen er koncentreret på 
få farme, bliver data hurtig en begrænset ressource. Ved at foretage en central registrering 
for hele branchen sikres data den største bredde.  
l modsætning til de øvrige husdyrgrene har fjerkræproduktionen ingen særlig landøkonomisk 
opgørelse over produktionens produktivitet og økonomi. Fjerkræproduktionen har bl.a. derfor 
selv foretaget sådanne opgørelser igennem mange år.  
 
Anvendelsen af data kan deles i fire hovedområder:  
- opgørelse af den enkelte fjerkræproduktions resultat 
- etablering af relevant branchebaseret sammenligningsgrundlag for den enkelte fjerkræ 
produktionsresultat 
- dokumentation af udviklingen i de tekniske og økonomiske resultater for branchens forskel-
lige driftsgrene 
- særlige analyser 
 
 
9. Udbygning af e-kontrol, konsumæg 
 
Projektets formål er at fremme brugen af e-kontrollen for konsumægsproducenter gennem 
en udbygning af denne med en tidssvarende liste over ”diverse udgifter”. Listen skal inde-
holde gennemsnitsværdier beregnet på baggrund af dataindsamling hos 40 producenter, 10 
producenter inden for hver af produktionsgrenene bur-, skrab-, fritgående- og økologisk pro-
duktion. Derudover skal der udvikles en kvartalsrapport svarende til den der kendes fra slag-
tekyllingeproduktionen, som gerne skulle medvirke til at øge producenternes interesse for 
indberetning til e-kontrollen. 
 
 
10. Forpligtende rådgivning 
 
Formålet med forpligtende rådgivning er at sikre og synliggøre nytteværdien af individuelt 
tilpasset rådgivning. Det gøres ved at landmand og konsulent sammen fastsætter mål for 
rådgivningen, og løbende følger op på om målene nås. Forpligtende rådgivning baseres på 
engagement, motivation, tillid og forpligtelse både hos landmand og konsulenter. 
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Forpligtende rådgivning adskiller sig fra den mest almindelige form for rådgivning ved: 

• at der udarbejdes en rådgivningsaftale med mål 
• at der følges løbende op på aftaler og mål 
• at der evalueres 

 
Målet med dette projekt er: 

• at sikre at Landscentret Fjerkræ har implementeret arbejdsmetoden ”Forpligtende 
rådgivning”, 

• at medarbejderne kan yde forpligtende rådgivning, 
• at fjerkræbranchen høster erfaringer fra projektet. 

 
Der afsættes mandskab fra Landscentret Fjerkræ og lokale økonomikonsulenter i denne 
proces. 
 
Projekter indebærer bl.a. udvælgelse af landmænd der skal deltage i projektet, udvælgelse 
af lokale økonomirådgivere, afdækning og strukturering af de nødvendige nøgletal, udfærdi-
gelse af ”tilbudspakken”, uddannelse af udvalgte medarbejdere i rådgivende salg, aftale be-
søg hos landmanden samt foretage en midtvejsevaluering af rådgivningsaftalen og forløbet. 
 
 
11. Boksforsøg 
Der udføres boksforsøg for at generere håndgribelige, praktisk sammenligne og troværdige 
forsøgsresultater med slagtekyllinger, som alle slagtekyllingeproducenter straks kan anven-
de på egen farm til at optimere kyllingernes velfærd og produktivitet. Resultaterne skal sikre, 
at ny viden hurtigt afprøves under praktiske forhold og straks herefter gøres tilgængelig for 
hele slagtekyllingebranchen. 
   
Boksforsøgene udføres i et eller flere kommercielle kyllingehuse, hvor klima og smittepres er 
meget lig det, der findes hos mange af landets slagtekyllingeproducenter. 
 
I 2006 kan der udføres 6 boksforsøg. Forsøgene omfatter sammenligninger af foderleveran-
dører med fokus på trædepuder, gangegenskaber, foderpris og produktivitet samt optimal 
tildeling af foder og vand til nyklækkede kyllinger umiddelbart efter indsættelse i stalden. 
Derudover udføres forsøg med henblik på at opnå en yderligere forbedring af kyllingernes 
gangegenskaber. Derudover skal slagtekroppens kvalitet undersøges for høne- og hanekyl-
linger i relation til foderets næringsstofindhold.  
 
Projektet skal tillige medvirke til at styrke formidlingen af forsøgsresultaterne via internettet, 
idet tidligere udsendte rapporter integreres i en database med søgefunktion. Fra databasen 
kan producenter og andre brugere udvælge og kopiere forsøgsrapporter.  
 
 
12. Cellulær immunrespons, ND vaccination 
 
Formålet med dette projekt er at bidrage til forbedret vurdering af beskyttende immunitet 
mod Newcastle disease (ND) efter vaccination, med fokus på det cellulære vaccinationsre-
spons. Projektets mål er at etablere nye pålidelige metoder til undersøgelse af ND virus spe-
cifikke immuncellers aktivitet i vaccinerede æglæggere med forskellig genetisk baggrund. 
Metoderne vil dog kunne anvendes på alle typer fjerkræ. 
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13. Fosfatfrit foder til æglæggere 
 
Projektets formål er – gennem et langtidsstudie over en hel produktionsperiode – at under-
søges om æglæggende høner kan fodres med foder uden tilsætning af foderfosfat. Det be-
tyder, at foderet kun indeholder de vegetabilske råvarers naturlige fosforindhold. 
 
 
14. Fermenteret vådfoder 
 
Formålet med dette projekt er at belyse indflydelsen af fermenteret vådfoder på produktions-
resultater og fordøjeligheden af næringsstoffer og retention af N hos æglæggende høner. 
Forsøget gennemføres som et kombineret produktionsforsøg og fordøjeligshedsforsøg, som 
giver mulighed for at undersøge hønernes ægydelse og næringsstoffernes fordøjelighed i 
relation til fodring med fermenteret vådfoder. 
 
 
15. Amyloid arthropati 
 
Amyloid arthropati (kronisk deformerende ledbetændelse) fører til afmagring, øget frasorte-
ring og dødelighed samt nedsat velfærd. 
 
På baggrund af allerede indsamlede produktionsdata, kliniske og patologiske observationer 
og isolerede bakteriestammer søges årsagerne til det stærkt tabsvoldende sygdomskom-
pleks kortlagt med henblik på iværksættelse af forebyggende foranstaltninger og sikring af 
dyrevelfærd. 
 
 
16. Problemfri fosforbalance, slagtekyllinger 
 
For at opnå en effektiv reduktion af foderets fosforindhold samtidig med at dyrevelfærden 
opretholdes, skal tilgængelig viden bringes i arbejde hurtigst muligt. Projektet omfatter dan-
nelsen af en fosfor-erfagruppe, hvor dette arbejde formaliseres og systematiseres. 
 
 
17. Øget kvalitet i økologisk opdræt 
 
Fra august 2005 skal alle økologiske dyr fodres med 100 % økologisk foder. 
 
Projektet skal indsamle informationer om 100 % økologisk fodring, om de kommende fod-
ringsregler og om konsekvenserne af nye foderrationer og nye fodringsstrategier. Informati-
onerne skal indsamles fra forskere, konsulenter, foderstofvirksomheder og myndigheder. 
 
Målet er at uddrage viden, som kan danne grundlag for vejledninger og økonomiske kalku-
ler, der kan lette overgangen til 100 % økologisk fodring. 
 
Projektet påbegyndtes i 2005 og fortsætter i 2006. 
 
 
18. Robuste kyllinger 
 
Under hovedoverskriften “Tværfaglig husdyrforskning” gennemføres ved Danmarks Jord-
brugsforskning en række forskningsprojekter med arbejdstitlen “Harmonisk vækst og udvik-
ling hos fjerkræ med henblik på forbedret velfærd og produktkvalitet”. 
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Projektet er inddelt efter 5 problemformuleringer: 
 Forbedring af kyllingekøds kvalitet og ensartethed - med fokus på stress- og oxidations-

problematik 
 Reduktion af uhensigtsmæssig adfærd hos husdyr ved selektion og indflydelse på ad-

færd, hormonfysiologi og foderomsætning 
 Harmonisk vækst hos slagtefjerkræ 
 Optimering af næringsstofforsyning til slagtekyllinger ved forskellig aldre i relation til 

sundhed og miljø 
 Effekt af rugeægsmanagement på fysiologiske, immunologiske og adfærdsparametre 

med fokus på ægget og den nyklækkede kylling. 
 
Projekterne finansieres af Fødevareministeriet, Danmarks Jordbrugsforskning og Fjerkræaf-
giftsfonden. 
 
Projektet gennemføres over årene 2003 til 2006. 
 
 
19. 100 % økologisk foder 
 
Fra august 2005 skal alle økologiske dyr fodres med 100 % økologisk foder. 
 
Projektet skal indsamle informationer om 100 % økologisk fodring, om de kommende fod-
ringsregler og om konsekvenserne af nye foderrationer og nye fodringsstrategier. Informati-
onerne skal indsamles fra forskere, konsulenter, foderstofvirksomheder og myndigheder. 
 
Målet er at uddrage viden, som kan danne grundlag for vejledninger og økonomiske kalku-
ler, der kan lette overgangen til 100 % økologisk fodring. 
 
Projektet skulle oprindeligt have været færdiggjort i 2005, hvilket dog ikke blev nået. Projek-
tet fortsætter derfor i 2006. 
 
 
20. Skeletudvikling og fedtaflejring 
 
Undersøgelsen skal tilvejebringe mere deltaljeret viden om årsager til manglende tilvækst og 
ensartethed i opdrætsflokkene, om årsagerne hertil, om tilvækstens sammensætning, om 
sammenhængen mellem skeletudvikling og fedtindlejring og om sammenhængen mellem 
skeletudvikling/fedtindlejring og æglægningspotentiale samt livskraft og foderudnyttelse. 
 
Den indsamlede viden skal bruges til at udvikle et bedre kvalitets vurderingssystem, og dan-
ne grundlag for en bedre rådgivning til opdrætterne, og sikre ægproducenterne bedre hønni-
ker i fremtiden. 
 
Projektet startede i 2005 og fortsætter i 2006. 
 
 
21. Frisk luft til kyllingerne 
 
Formålet med projektet er at bestemme staldluftens indhold af kuldioxid og ammoniak i op-
drætningsperioden af slagtekyllinger. Den opnåede viden vil bl.a. kunne anvendes til at plan-
lægges en ventilationsstrategi, der kompenserer for eventuelle døgnudsving og dermed 
lægge grundlaget for optimale produktionsbetingelser, 
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22. Bekæmpelse af blodmider 
 
Projektet skal samle anvisninger på bekæmpelsesmuligheder i danske ægproduktionssy-
stemer ved at indsamle erfaringer fra andre lande med samme eller delvis samme produkti-
onssystemer. Der fokuseres på at finde bekæmpelsesmuligheder, som kan overføres til 
danske konsumægsbesætninger, idet hønernes trivsel og velfærd - i øjeblikket - er udsat for 
et voldsomt pres som følge af blodmidebelastning. 
 
 
23. Luftrensning i fjerkræstalde 
 
I projektet skal indsamles viden om luftrensning og reduktion af udledning ved at følge med i 
de forsøg, udviklingsprojekter og praktiske erfaringer og teknikker, der er tilgængelige inden 
for luftrensning i fjerkræstalde. 
 
 
24. Resistens hos E. Coli fra fjerkræ 
 
Gennem studier af forekomst, udbredelse og epidemiologi af antibiotikaresistens i fjerkræ-
produktionen samt karakterisering af det genetiske grundlag herfor hos E. Coli er det projek-
tets formål at tilvejebringe grundlæggende og anvendt viden specielt med henblik på iværk-
sættelse af forebyggende tiltag til sikring af effektiv behandling, produktivitet og velfærd i sto-
re dyrepopulationer og fortsat sikring af høj fødevaresikkerhed omkring fjerkræprodukter. 
 
 
25. Afprøvning og forsøg med ænder 
 
I 2006 medgår der alene udgifter til opretholdelse af forsøgsfaciliteter, der betales husleje for 
stalden, hvori forsøgene gennemføres, så det sikres at den også vil være til rådighed i 2007, 
hvor forsøgene genoptages. 
 
 
26. Afprøvning af afstamninger 
 
Der gennemføres ingen afstamningsforsøg i 2006. 
 
 
27. Erhvervs- og produktansvarsforsikring 
 
Det Danske Fjerkræraad har på branchens vegne tegnet en kombineret produkt- og  
erhvervsansvarsforsikring, der dækker fjerkræslagterier, ægpakkerier, ægproduktvirksom-
heder samt gårdbutikker med strudsekød. 
 
 
28. Aviær influenza støtteordning 
 
Som følge af udbrud af fugleinfluenza er forbruget af fjerkrækød og æg faldet og en række 
tredjelande har lukket deres markeder for afsætning af dansk produceret fjerkrækød. Disse 
forhold har medført forstyrrelser på markedet for fjerkrækød. 
 
Der er derfor indført en støtteordning for producenter af rugeæg og slagtekyllinger og for ru-
gerier. Formålet med støtteordningen er, at kompensere for en del af de økonomiske tab 
som æg- og fjerkræssektoren har lidt, som følge af forarbejdning af æg til udrugning, frem-
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skyndede slagtninger af en del af avlsbestanden eller midlertidig reduktion af produktionen 
af slagtekyllinger.  
 
Støtteordningen er fastlagt i Kommissionens forordning 1010/2006 af 3. juli 2006 om visse 
undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for æg og fjerkræ i visse medlemsstater.  
 
Der ydes støtte til producenter af rugeæg og/eller fjerkræ samt rugerier, som opfylder ne-
denstående betingelser. 
 
Ansøgeren skal på ansøgningstidspunktet have gennemført en eller flere af følgende foran-
staltninger: 
 
1) forarbejdning af æg til udrugning, 
 
2) Slagtning af en del af avlsbestanden før det normale slagtetidspunkt med henblik på at 
nedskære produktionen af æg til udrugning, 
 
3) frivillig nedskæring af produktionen gennem lavere indsætning af kyllinger for at begræn-
se belægningsgraden. 
 
Foranstaltningerne skal være foretaget i perioden 1. januar 2006 til 31. august 2006 og være 
begrundet med konsekvenserne af fugleinfluenzaen.  
 
I forhold til forudsætninger om forventet udbetaling af støtte i Aktstykke nr. 198 (2005-2006) 
om medfinansiering af støtteforanstaltninger for fjerkræsektoren i Danmark på grund af mar-
kedsforstyrrelser som følge af udbrud af fugleinfluenza er det tale om en reduktion i udbeta-
lingerne på ca. 75 %, hvilket skyldes en ændret tilbagemelding fra erhvervet, da de præcise 
regler for udbetaling af støtte blev kendt. 
 
 
29. Dyrevelfærd generelt 
 
Projektets formål er at varetage den generelle og løbende sikring af, at branchen er fuldt op-
dateret omkring dyrevelfærdsmæssige forhold i fjerkræsektoren. Endvidere vedligeholdes 
databaser for forskellige dyrevelfærdsregistreringer efter aftale med myndighederne.  Myn-
dighedernes dyrevelfærdskontrol af slagtekyllingebesætninger sker også inden for projektets 
rammer. 

På branchens vegne opretholdes en løbende kontakt med de danske myndigheder og bi-
stand ydes ved deltagelse i arbejdsgrupper af forskellig kategori. Via udenlandske kontakter 
dels via organisationer og dels via forskningsinstitutioner og universiteter sikres højt kend-
skab til den faglige basis for fjerkræets velfærd såvel som der vedligeholdes og udbygges 
netværk med ovennævnte. 

 
30. Fodringsrelaterede benproblemer 
 
Projektets formål et at få en grundig kortlægning og beskrivelse af nye og fodringsrelaterede 
gang- og benproblemer hos slagtekyllinger. På grundlag heraf skal der udformes anbefalin-
ger til, hvordan man reducerer disse benproblemer. 
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31. Stikprøvekontrol, slagtekyllinger 
 
Betaling for stikprøvekontrol af besætninger med slagtekyllinger, jf. § 11 i bekendtgørelse nr. 
1069 af 17. december 2001 om hold af kyllinger og rugeægsproduktion skal ske gennem 
Fjerkræafgiftsfonden. 
 
 
32. Tilskud til uddannelse, Landbrugsraadet 
 
Det Danske Fjerkræraads medlemsbidrag til Landbrugsraadet anvendes delvist til finansie-
ring af udgifterne ved Landbrugsraadets uddannelsesaktiviteter.  
 
Bidraget fastsættes i henhold til produktionsværdien. 
 
Landbrugsraadet aflægger særskilt regnskab for anvendelsen af medlemsbidrag med oprin-
delse i § 6-afgifter (produktionsafgifter og promillemidler). 
 
 
33. Kompetenceudvikling 
 
Medarbejderne ved Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Fjerkræ skal være specialise-
rede, så de kan bearbejde og videreformidle den specialviden, der indsamles. Det er vigtigt 
at denne viden bliver videreformidlet i en form og i et sprog som er umiddelbart forståeligt og 
anvendeligt i praksis 
 
Projektet har til formål at tilvejebringe disse kompetencer hos medarbejderne på Landscen-
teret Fjerkræ. 
 
 
34. Tilskud til afsætningsfremme, Landbrugsraadet 
 
Det Danske Fjerkræraads medlemsbidrag til Landbrugsraadet anvendes delvist til finansie-
ring af udgifterne ved Landbrugsraadets afsætningsfremmende aktiviteter.  
 
Bidraget fastsættes i henhold til produktionsværdien. 
 
Landbrugsraadet aflægger særskilt regnskab for anvendelsen af medlemsbidrag med oprin-
delse i § 6-afgifter (produktionsafgifter og promillemidler). 
 
 
35. Åbent Landbrug 
 
Der ydes tilskud til projekt ”Åbent landbrug”, der gennemføres via Landbrugsrådet 
 
 
36. Afsætningsfremme, konsumæg 
 
”Omeletkampagnen” – Si’Omelet til Danmark. Formålet er at fremme afsætningen af æg 
som nem og dejlig mad. Projektet er en fortsættelse af tidligere projekter med samme for-
mål, der blev påbegyndt i 2002. Salget af æg er siden 2002 steget med ca. 3 pct. om året, 
det kan ikke bevises at stigningen skyldes afsætningsfremmeprojektet. 
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Kampagnen baseres i 2006 på 8 stk. reportager fra området i Danmark. Indholdet omfatter 
opskrifter fra egnen, fotos fra området, landskabsbilleder, råvare fotos m.v. Opskrifter og be-
skrivelserne lægges på hjemmesiden og samles i en kogebog. 
 
 
37. Generel sygdomsforebyggelse. 
 
Danske Æg medvirker ved implementering af Newcastle disease vaccination, administratio-
nen af salmonellahandlingsplanen for salmonella i konsumægsproduktionen samt i forbin-
delse med overvågning og iværksættelse af forholdsregler mod fugleinfluenza. 
 
 
 
38. Afsætningsfremme, slagtekyllinger 
 
Formålet med projektet er at skabe et undervisningsmateriale til faget hjemmekundskab i 
folkeskolerne, der omhandler kyllinger og de omkringliggende aspekter, f.eks. opskrifter, 
madlavning i køkkenet, hygiejne og kultur.  
 
Der er tidligere udviklet materiale for 3. - 4. klasse og 5. - 6. klasse. I 2006 udfærdiges un-
dervisningsmateriale, der henvender sig til undervisning på 7. – 8. klassetrin. 


