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Ledelsesberetning 

Fondens formål 
Fjerkræafgiftsfondens formål er at styrke fjerkræerhvervets udvikling.  
 
Fonden er reguleret i henhold til lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger 
om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for land-
bruget m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 (landbrugsstøtteloven).  
 
Til finansiering af aktiviteterne opkræver Fonden produktionsafgifter i henhold til gældende bekendt-
gørelse. Derudover modtager Fonden tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug, hvis midler består 
af en delvis tilbageførelse af statens pesticidafgiftsprovenu. 
 
Fonden ledes af en bestyrelse med 12 medlemmer, som består af 8 repræsentanter for landbruget og 
4 repræsentanter for offentlige interesser. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af fødevareministe-
ren.  
 
Fonden kan i henhold til landbrugsstøtteloven finansiere foranstaltninger inden for følgende hovedfor-
mål: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsfore-
byggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-pro-
grammer samt i øvrigt foranstaltninger, som fødevareministeren godkender. 
 
Fondens budget for 2015 
Fondens basisbudget for 2015 blev godkendt af Fondens bestyrelse i september 2014.  Bestyrelsen 
budgetterede med et samlet rådighedsbeløb på 16,9 mio.kr. inkl. en budgetteret overførsel fra forrige 
år på 0,4 mio. kr.  
 
Bestyrelsen bevilgede tilskud til gennemførelse af projekter for sammenlagt 16,2 mio.kr. På baggrund 
af bestyrelsens beslutninger blev der udarbejdet et basisbudget for 2015, som blev godkendt af føde-
vareministeren. Af basisbudgettet fremgår, at det forventedes, at overførslen til 2016 ville være på 564 
t.kr., svarende til 3 pct. af årets udgifter. Inden budgetårets påbegyndelse meddelte Danske Æg Fon-
den, at projektet ”Årsager til dødeligheden i den økologiske ægproduktion anno 2015” ikke ville blive 
gennemført, hvilket reducerede det bevilgede tilskud for 2015 til 16,1 mio.kr.  
 
Fonden behandlede i foråret 2015 9 ansøgninger om genbevilling af 2014-tilskud med henblik på at 
gennemføre de planlagte aktiviteter i 2015. Sammenlagt imødekom bestyrelsen ansøgninger om gen-
bevilling for 2.354 t.kr. Det drejer sig om følgende projekter: 
 
1. Dansk Slagtefjerkræ: Udvikling af praktisk anvendelige insektværn til slagtekyllingehuse, 476 t.kr.  
 
2. Dansk Slagtefjerkræ: Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen, 403 t.kr. 
 
3. Danske Æg: Afprøvning og klarlægning af fremstillingsprocesser for fjerkræfoder, 354 t.kr. 
 
4. DMRI: Vision-hjælpeværktøj til indvendig og udvendig kødkontrol, 106t.kr. 
 
5. Aarhus Universitet: Fjerpilning hos skrabe- og frilandshøner med intakte næb, 150 t.kr. 
 
6. Københavns Universitet: Undersøgelse af effekt af Poulvac E. coli vaccination i klækker på 1. 

uges dødelighed og udvalgte produktionsparametre under opdræt og produktion i konsumægflok-
ke, 45 t.kr. 

 
7. SEGES: Lugtemission fra moderne slagtekyllingestalde, 637 t.kr. 
 
8. SEGES: Boksforsøg med slagtekyllinger, 139 t.kr. 
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9. SEGES: Gødning på bånd og gulv, - konsumægshøner, 44 t.kr. 
 
 
På baggrund af de bevilgede genbevillingssansøgninger samt en ved regnskabstidspunkt konstateret 
overførsel fra 2014 på 4,8 mio.kr. blev der udarbejdet et ændringsbudget for 2015. Heraf fremgik, at 
den samlede bevilling for 2015 var på 18,5 mio. kr., og at overførslen til 2016 forventedes at udgøre 
15 pct. af de samlede udgifter. Ændringsbudgettet for 2015 blev godkendt af ministeren d. 23. juli 
2015.  
 
Årsregnskabet for 2015 
Fondens regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2015 er udarbejdet efter reglerne i bekendt-
gørelse nr. 1099 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktions-
afgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet.  
 
Regnskabet viser en overførsel fra 2014 på 4,8 mio.kr. De realiserede indtægter fra produktionsafgift-
erne udgør 10,4 mio. kr., tilskuddet fra Promilleafgiftsfonden for landbrug udgør 5,6 mio. kr., medens 
der i året er realiseret en udgift til renter på i alt 41 t.kr.  
 
Fjerkræafgiftsfondens samlede indtægter udgør dermed 20,8 mio. kr. i 2015 mod 21,2 mio. kr. i æn-
dringsbudgettet for 2015, primært som følge af en lavere overførsel fra Promilleafgiftsfonden end for-
ventet. 
 
Følgende tilskudsmodtagere har i 2015 ikke fuldt ud anvendt de bevilgede tilskud:  
 
Tilskudsmodtager Ikke anvendt 

tilskud (t.kr.) 
Ikke anvendt tilskud, som 

pct. af samlede bevilling 

Dansk Slagtefjerkræ 1.385 22 

Danske Æg 727 17 

DMRI 273 15 

SEGES 232 17 

Det Danske Fjerkræraad 185 14 

Landbrug & Fødevarer 46 7 

Danmarks Tekniske Universitet 452 52 
Samlet 3.300 18 
 
I alt 3.300 t.kr. af den samlede bevilling i 2015 blev ikke anvendt. Som følge heraf udgjorde Fondens 
samlede bevilling i 2015 15.155 t.kr. mod et budget på 18.455 t.kr. 
 
Fonden har i 2015 haft udgifter til gennemførelse af effektvurderinger af på 75 t.kr., indeholdelse udgif-
ter til faglig projektevaluering af to udvalgte projekter samt en faglig studietur for bestyrelsen til Holland 
og 57 t.kr. til revisor. Udgifterne på 4 t.kr. til bestyrelseshonorar omfatter rejsegodtgørelse til Anders 
Dalum Hansen, Johan Damgaard Jensen og Magne Bisgaard i forbindelse med bestyrelsesmøder.  
 
Fondens samlede udgifter udgør 15.290 t.kr., hvilket giver en overførsel på 5.539 t.kr. til 2016 svaren-
de til 36 pct. af Fondens udgifter i 2015.  
 
Fonden er opmærksom på, at der er tale om en høj overførsel. I ændringsbudgettet for 2015 var der 
budgetteret med en overførsel på 2.724 t.kr. svarende 15 pct. af udgifterne. Baggrunden for stigningen 
i overførslen er især, at en række af Fondens tilskudsmodtagere ikke fuldt ud har anvendt det bevilge-
de tilskud. Der er i alt modtaget og godkendt genbevillingsansøgninger for 1.546 t.kr., og derfor er den 
reelle overførsel til 2016 på 3.993 t.kr., svarende til 26 pct. af Fondens udgifter i 2015. 
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Fondens anvendelse af midlerne i 2015 
Fjerkræafgiftsfonden har i 2015 ydet tilskud til projekter inden for hovedformålene: Afsætningsfremme, 
Forskning og forsøg, Rådgivning, Uddannelse, Sygdomsforebyggelse, Dyrevelfærd samt medfinansie-
ring af initiativer under EU-programmer. Tilskuddenes fordeling efter hovedformålene fremgår af regn-
skabet.  
 
Dansk Slagtefjerkræ 
Dansk Slagtefjerkræs samlede endelige tilskud udgør 4.849 t.kr. fordelt på 10 projekter. I forhold til 
den samlede bevilling er der tale om et mindre forbrug på 1.385 t.kr. De bevilgede tilskud blev anvendt 
som bevilget til to af projekterne, mens der på seks andre projekter var en mindre forbrug, der primært 
skyldes et lavere forbrug til interne lønomkostninger. For de resterende to projekter skyldes det ikke 
udnyttede tilskud følgende: 
 
• Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen, jf. note 5: Projektet har aflagt et regnskab med en 

væsentlig lavere timeløn, hvorfor de interne lønomkostninger er reduceret væsentligt. Yderligere 
har der ikke i projektperioden været det forventede behov for rejseaktivitet, hvorfor projektets øvri-
ge omkostninger også er reduceret væsentligt. 
 

• Udvikling af praktisk anvendeligt insektværn til slagtekyllingehuse, jf. note 3a: Projektet har ændret 
karakter til et medfinansieringsprojekt under Erhvervsudviklingsordningens Landdistriktsprogram. 
Projektplanen i det samlede program har til hensigt at anvende hovedparten af midlerne i 2016, 
hvorfor anvendelse i 2015 har været begrænset. Projektet har fået godkendt ansøgninger om 
genbevilling af de ikke udnyttede tilskud. I forhold til sammenligningsbudgettet er projektet delt op i 
to projekter under to forskellige hovedformål. Årsagen hertil er opdelingen af i en del, der medfi-
nansieres under Landdistriktsprogrammet under Erhvervsudviklingsordningen (jf. note 3a) og en 
nationalt finansieret del (jf. note 3).  Projektet har ansøgt og fået godkendt genbevilling af ikke ud-
nyttede midler. 

Danske Æg 
Danske Ægs samlede endelige tilskud udgør 3.538 t.kr. fordelt på syv projekter. I forhold til den sam-
lede bevilling er der tale om et mindre forbrug på 727 t.kr. De bevilgede tilskud blev anvendt som be-
vilget til to af projekterne, mens der var et mindre forbrug på fire af projekterne. For det sidste projekt 
skyldes det ikke udnyttede tilskud følgende:  
• Markedsadgang for æg og ægprodukter til Kina, jf. note 12: Projektet er blevet forsinket pga. ud-

fordringer i forbindelse med kinesiske sagsbehandlingstider samt udskrivelse og valg af ny rege-
ring i Danmark, hvilket medførte at planlagte aktiviteter i Kina måtte aflyses.  

 
DMRI  
Teknologisk Instituts samlede endelige tilskud udgør i alt 1.563 t.kr., fordelt på fire projekter. I forhold 
til den samlede bevilling er der tale om et mindre forbrug på 273t.kr. De bevilgede tilskud blev anvendt 
som bevilget til tre af projekterne. For det sidste projekt skyldes det ikke udnyttede tilskud følgende: 
 
• Kontrolsystem og referenceforsøg for klassificering af kyllinger, jf. note 20: Projektet er blevet for-

sinket, fordi opdatering af det nødvendige klassificeringsudstyr ikke kunne ske før tredje kvartal, 
hvilket har forsinket det resterende projektarbejde. Projektet har ansøgt og fået godkendt genbe-
villing af ikke udnyttede midler.  

 
SEGES 
SEGES’ samlede endelige tilskud udgør 1.113 t.kr. fordelt på fem projekter. I forhold til den samlede 
bevilling er der tale om et mindre forbrug på 232 t.kr. De bevilgede tilskud blev anvendt som bevilget til 
to af projekterne, mens der var et mindre forbrug på to af projekterne. For det sidste projekt skyldes 
det ikke udnyttede tilskud følgende: 
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• Lugtemission fra moderne slagtekyllingestalde, jf. note 21: Projektets eksterne leverandør gen-
nemførte de planlagte test på kortere tid, og til en lavere pris, end forventet, uden nogen betydning 
for hverken resultaterne eller projektets gennemførsel.  
 

Det Danske Fjerkræraad 
Det Danske Fjerkræraads samlede endelige tilskud udgør 1.093 t.kr. fordelt på to projekter. I forhold til 
den samlede bevilling til Fjerkræraadet er der tale om et mindre forbrug på i alt 185 t.kr. Det mindre 
forbrug skyldes for de to projekter primært lavere omkostninger til intern løn. 
 
Aarhus Universitet 
Aarhus Universitets samlede endelige tilskud udgør 1.063 t.kr. fordelt på fire projekter. De bevilgede 
midler er anvendt som ansøgt. 
 
Københavns Universitet  
Københavns Universitet samlede endelige tilskud udgør 922 t.kr. fordelt på to projekter. De bevilgede 
midler er anvendt som ansøgt. 
 
Landbrug & Fødevarer 
Landbrug & Fødevarers samlede endelige tilskud udgør 625 t.kr. fordelt på tre projekter. I forhold til 
den samlede bevilling til Landbrug & Fødevarer er der tale om et mindre forbrug på 46 t.kr. De bevil-
gede tilskud blev anvendt som bevilget til et af projekterne, mens der for et andet projekt har været et 
mindre forbrug på 8 t.kr. For det tredje projekt skyldes det ikke udnyttede tilskud følgende:  
 
• Uddannelsesmateriale til landbrugsuddannelserne, jf. note 35: Projektet har anvendt færre midler 

til ekstern bistand, da den antagne partner blev ramt af sygdom i perioden. Opgaverne blev i ste-
det løst af frivillige hjælpere. Tryk af materialet afholdes i 2016 for egne midler, da trykkeproces-
sen viste sig mere omfangsrig end forventet og derfor ikke kunne færdiggøres i projektperioden. 

  
Danmarks Tekniske Universitet  
Danmarks Tekniske Universitets endelige tilskud udgør 416 t.kr. I forhold til den samlede bevilling til 
Danmarks Tekniske Universitet er der tale om et mindre forbrug på 452 t.kr. Det ikke udnyttede tilskud 
skyldes at projektet undervejs blev forsinket pga. problemet med gennemførsel af de planlagte dyre-
forsøg, der måtte gentages undervejs. Forsinkelsen har betydet, at projektet ikke har kunnet færdiggø-
res i 2015. Projektet har ansøgt og fået godkendt genbevilling af ikke udnyttede midler til 2016. 
 
De støttede projekter er fagligt omtalt i de supplerende noter. 
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Effektvurderinger af udvalgte projekter i Fjerkræafgiftsfonden 
Med henvisning til § 21, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1099 af 21/09/2010 om administration og revision 
af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet har fondsbestyrelsen 
for 2015 valgt at effektvurdere følgende to projekter: 
 
1. Afprøvning og klarlægning af fremstillingsprocesser for fjerkræfoder 
2. Lugtemission fra moderne slagtekyllingestalde 
 
Projekterne har skriftligt skullet redegøre for, om projekterne har afstedkommet de resultater, der for-
ventedes i forbindelse med ansøgningen til Fonden. Herudover har projekterne skullet sandsynliggøre, 
dels hvilke effekter det enkelte projekt har for primærproducenten, dels hvilke effekter projektet har for 
samfundet som helhed. 
 
På bagrund af ovenstående kan følgende foreløbigt udledes for de to projekter: 
 
Afprøvning og klarlægning af fremstillingsprocesser for fjerkræfoder (projekt nr. 15) 
Formålet med projektet var at skabe viden om de forskellige fodertypers effekt på produktionsresulta-
ter og frekvensen af beskidte æg. Den forventede effekt af projektet er identifikation af mulige løsnin-
ger, der kan reducere forekomsten af beskidte æg i den danske ægproduktion og på sigt bidrage til en 
øget produktivitet. 
 
Projektet er baseret på produktionen af tre foderblandinger, hhv.et dansk standard æglægningsfoder 
(A) og et dansk- (B) og polsk (C) produceret æglægningsfoder efter den samme næringsstofsammen-
sætning, der havde et lavere proteinindhold end det danske standardfoder. Foder i behandling B blev 
produceret i Danmark og leveret som piller og opvarmet til minimum 81 grader, mens foder i behand-
ling C produceres i Polen og blev leveret som melfoder, groft formalet og opvarmet til minimum 81 
grader. De tre foderblandinger er testet via forsøg med æglæggende høner gennem en forsøgsperio-
de på 35 uger (alder 41-75 uger), hvor hønerne blev fodret med de tre forskellige forsøgsbehandlin-
ger, A, B og C efter en forperiode, hvor alle høner blev fodret med det samme æglægningsfoder. I den 
praktiske produktion blev der observeret problemer med beskidte æg primært i besætningerne fra en 
hønealder på 45 uger, hvilket er baggrunden for den valgte forsøgsperiode.  
 
For at få et tilstrækkeligt stærkt design blev der anvendt 10 gentagelser per behandling, hvor én gen-
tagelse repræsenterede ét bur med 10 høner, hvorved der blev indsat i alt 300 høner. Behandlingerne 
blev randomiseret, så alle behandlinger blev fordelt jævnt i 30 anvendte bure. Produktiviteten blev målt 
i antal producerede æg, foderforbrug og kg foder per kg æg. Ugentligt blev alle æg vejet per rum og 
forekomsten af beskidte æg vurderet ved klassificering. Alle æg blev inddelt i kategorierne beskidt 
kontra ikke beskidt. Alle beskidte æg klassificeredes dernæst efter årsag til forekomst af skidt (”Kaffe-
pletter”, gødningsaflejringer, urinaflejringer, blodpletter, blomme/hviderester, flueskidt, støv og små 
sorte gødningsspots). 
 
Projektet har overordnet vist, at den polske måde at producere foder på (foder C) resulterer i dårligere 
produktionsresultater sammenholdt med både foder B (samme blanding produceret under danske for-
hold), og dansk standard foder A, der har et højere proteinindhold (17 hos A vs. 15 pct. hos B). Høner 
på foder B har haft næsten lige så gode produktionsresultater som foder A, bortset fra ægvægten, 
hvilket åbner mulighed for at sætte proteinindholdet ned generelt i dansk æglæggerfoder, da det even-
tuelt kan reducere kvælstofudskillelsen. 
 
Andelen af beskidte æg er signifikant højere med foder B end foder C (23 mod 26 pct.), sammenholdt 
med foder A (17 pct.). Mere end 60 pct. af de beskidte æg lå i kategorien æg med ”tynde, lyse affø-
ringsrester”, men der generelt ikke var forskel mellem behandlinger i de forskellige kategorier, bortset 
fra ”urinpletter”, hvor andelen var størst med foder C (8,7 pct. mod 5,3 pct. (A) og 3,31 (B)).  
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Ud fra resultaterne kan det konstateres, at det ikke ert nogen fordel at fodre med det polsk producere-
de foder (bl.a. groft formalet melfoder vs. pillefoder) i forhold til at nedsætte andelen af beskidte æg. 
 
Projektet kan bruges som rettesnor til producenterne i forbindelse med fodermanagement og kan give 
en bedre forbedret anvendelse af fodersammensætninger generelt. Hvis andelen af beskidte æg ned-
sættes med en given pct.-andel, vil det reducere andelen af kasserede æg, hvilket vil være en økono-
misk fordel både for producenten og erhvervet som helhed grundet en øget produktivitet. Ligeledes vil 
en nedsættelse af proteinindholdet kunne bidrage til en nedbringelse af kvælstof-udskillelsen fra pro-
duktionen.  
 
 
Lugtemission fra moderne slagtekyllingestalde (projekt nr. 21) 
Projektets formål var at dokumentere, hvilken lugtemission, der er fra moderne slagtekyllingestalde 
med managementniveau, som er repræsentativ for det niveau, der i dag findes hos slagtekyllingepro-
ducenterne. 
 
Projektets aktiviteter har omfattet gennemførslen af tests målrettet bestemmelse af lugt og ammoniak-
emission fra moderne slagtekyllingeproduktioner og dokumentation af miljøreducerende teknologi. De 
gennemførte test og dokumentation heraf er gennemført på to testbedrifter over en længere periode. 
 
Projektets primære resultater er målrettet bestemmelse af lugt og ammoniakemission fra moderne 
slagtekyllingeproduktioner, der kan anvendes til dokumentation for miljøreducerende teknologi. Med 
de gennemførte undersøgelser af driftssystemet for slagtekyllinger er der opnået dokumentation for 
ammoniakudledning og lugtemission. Ammoniakudledningen er reduceret med 65 pct. og lugtemissio-
nen er reduceret med 31 pct.. Dette er af største betydning for slagtekyllingeproducenter, der ønsker 
at udvikle deres bedrift. 
 
Resultaterne kan anvendes i forhold producenternes arbejde med at opnå miljøgodkendelse i forbin-
delse med ansøgning om udvidelse eller ombygning af deres nuværende produktion. 
 
Dokumentationen viser i sammenligning med andre produktionsgrene, at kyllingeproduktionen er den 
produktionsgren med lavest ammoniakudledning pr. kg produceret kød. 
 
Eksportredegørelse 2011 – 2015 
Fonden har i henhold til § 8, stk. 6, i "Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og 
produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet" udarbejdet en eksportredegørelse 
for Fondens aktiviteter i perioden 2011 – 2015. Bestyrelsen for Fjerkræafgiftsfonden finder, at der ikke 
er tale om en ubalance i nytteværdien af produktionsafgifternes anvendelse på henholdsvis slagtede 
og levende eksporterede fjerkræ. For så vidt angår opdeling af de afgiftsbetalende producenter i rele-
vante segmenter, afgiftsindtægten for hvert segment, samt opgørelsen af de udgifter, der er afholdt til 
fordel for hvert af disse segmenter, henvises til redegørelsen.  
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og administrator har dags dato behandlet og godkendt årsregnskab for regnskabsåret 1.

januar - 31. december 2015 for Fjerkræafgiftsfonden.

Arsregnskabet er aflagt i overensslemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september

2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og

fiskeriområdet.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Fondens aktiver og passiver, fi-

nansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af Fondens aktiviteter for regnskabsåret 1.

januar - 31 " december 201 5.

Det er vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at
de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,

love og andre forskrifter samt med indgåede afialer og sædvanlig praksis.

Ledelsesberetningen indeholder endvidere efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de for-
hold, beretningen vedrører.

Arsregnskabet godkendes hermed.

Christiansfeld, den 11. maj2016

\,,
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N,',-*-\\1- \ L r'-".r"--*
Martin Hjort Jen\en 

t\
næstformand

-/ttÅ
1W&N,c,.-__---_

Frede Lorenzen

Claus Zakarias

fi,,,,ø

Administrator

Jesper Boldt Hansen

Hanne Holgaard

Johan Damgaard Jensen Bisgaar Sanna Steenfeldt
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Den uafhængige revisors erklæringer 

Til bestyrelsen i Fjerkræafgiftsfonden 
 
Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for Fjerkræafgiftsfonden for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, indtægter og udgifter, balance, noter samt supplerende 
oplysninger. 
 
Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration og 
revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. 
  
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration og revision af 
promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. Ledelsen har endvide-
re ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.  
 
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvan-
lig praksis. 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har ud-
ført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav iføl-
ge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 
2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og 
fiskeriområdet. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at 
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.  
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysnin-
ger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering 
af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Fondens udarbejdelse af et 
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der 
er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Fon-
dens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabs-
praksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsenta-
tion af årsregnskabet. 
 
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontrol-
ler, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vo-
res konklusion. 
 
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med 
reglerne i bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration og revision af promille- 
og produktionsafgiftsfonde mv. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 
Regnskabet er opdelt i et hovedskema inkl. balancen samt noter og supplerende oplysninger for an-
vendelsen af de Fondens midler.  
 
Resultatopgørelsen 
 
Indtægter 
Indtægter er periodiseret i fuldt omfang. 
 
Produktionsafgifter indtægtsføres i overensstemmelse med modtagne slagte- og eksportindberet-
ninger og er periodiseret. Tilgodehavende afgifter indregnes i balancen under aktiver. 
 
Udgifter 
Bevilgede tilskud er udgiftsført i henhold til indkomne tilskudsregnskaber udarbejdet i overensstem-
melse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration og revision af 
promille- og produktionsafgiftsfonde mv. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. 
 
 
Balancen 
 
Tilgodehavende produktionsafgifter 
Tilgodehavende produktionsafgifter nedskrives til realisationsværdi eller 0 kr., når tab herpå er endeligt 
konstateret. 
 
Skyldige tilskud 
Skyldige tilskud er afsat i forhold til indkomne tilskudsregnskaber fratrukket udbetalt tilskud. 
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Beløb i 1000 kr.
Ændrings-

budget 2015 (ej 
revideret)

Regnskab 2015
Relativ 

fordeling
af B i %

Ændring i %
A=>B

100*(B-A)/A
Note A B C D

INDTÆGTER:
1 Overført fra forrige år 4.768 4.768 22,9 0,0
2 Produktionsafgifter 10.247 10.453 50,2 2,0
3 Promillemidler 6.234 5.649 27,1 -9,4

Særbevilling og anden indtægt 0 0 0,0 -
Renter 0 -41 -0,2 -

-
I. Indtægter i alt 21.249 20.829 100,0 -2,0

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme i alt 2.558 1.941 12,8 -24,1
Forskning og forsøg i alt 5.836 4.932 32,5 -15,5
Produktudvikling i alt 0 0 0,0 -
Rådgivning i alt 2.703 2.205 14,5 -18,4
Uddannelse i alt 259 156 1,0 -39,8
Sygdomsforebyggelse i alt 6.025 4.788 31,6 -20,5
Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0,0 -
Dyrevelfærd i alt 549 492 3,2 -10,4
Kontrol i alt 0 0 0,0 -
Særlige foranstaltninger 0 0 0,0 -
Medfinansiering af initiativer under EU-
programmer 525 641 4,2 22,1

II. Udgifter til formål i alt 18.455 15.155 100,0 -17,9

4 Fondsadministration 
Revision 55 57 78,6 2,7
Advokatbistand 0 0 0,0 -
Effektvurdering 10 75 14,3 645,5
Ekstern projektvurdering 0 0 0,0 -

5 Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse 5 4 7,1 -17,1
Tab på debitorer 0 0 0,0 -
III. Administration i alt 70 135 100,0 93,1

IV. Udgifter i alt 18.525 15.290 -17,5

Overførsel til næste år 2.724 5.539
 Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 15 36

Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Dansk Slagtefjerkræ / Det Danske Fjerkræraad 6.234 4.849 32,0 -22,2
Danske Æg / Det Danske Fjerkræraad 4.265 3.538 23,3 -17,0
DMRI 1.836 1.563 10,3 -14,9
SEGES 1.345 1.113 7,3 -17,2
Det Danske Fjerkræraad 1.278 1.093 7,2 -14,5
Aarhus Universitet 1.036 1.036 6,8 0,0
Københavns Universitet 922 922 6,1 0,0
Landbrug & Fødevarer 671 625 4,1 -6,9
Danmarks Tekniske Universitet 868 416 2,7 -52,1
V. I alt 18.455 15.155 100,0 -17,9
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Aktiver
Likvide midler:
 Indestående i bank 12.744 11.190

Debitorer:
 Tilgodehavende produktionsafgift 1.143 1.272
 Tilgodehavende SEGES - 12

Aktiver i alt 13.887 12.474

Passiver 
Kreditorer:

6   Det Danske Fjerkræraad (inkl. Danske Æg og
 Dansk Slagtefjerkræ) 2.389 2.013
 SEGES 1.113 903
 Aarhus Universitet 1.036 950
 Københavns Universitet 922 1.578

              DMRI 885 252
 Landbrug & Fødevarer 655 683
 Danmarks Tekniske Universitet 416 -
 Økologisk Landsforening - 26
 SKAT (moms) 290 1.299
 Promilleafgiftsfonden 585 -
 Øvrige kreditorer (revision mv.) 57 3

Disponible midler:
Overført fra forrige år 4.768 4.536
Årets resultat 771 232
Overførsel til næste år 5.539 4.768
Passiver i alt 13.887 12.474

Beløb i 1.000 kr.

Note V. Balance pr. 31/12 - 2015

Regnskab        
2014

Regnskab        
2015
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Noter til punkterne I - VI
Budget 2015 (senest indsendte budget) er Fjerkræafgiftsfondens godkendte ændringsbudget for 2015. 

Note 3. Tilskud fra Promilleafgiftsfonden fordelt 
på landbrugstøttelovens  hovedformål

Ændrings-
budget 2015

Regnskab 
2015

Relativ 
fordeling Ændring i %

Afsætningsfremme 981               745              13,2 -24,1
Forskning og forsøg 1.796            1.777           31,5 -1,0
Produktudvikling -               -               0,0 -
Rådgivning 932               757              13,4 -18,8
Uddannelse 99                 60                1,1 -39,6
Sygdomsforebyggelse 2.129            1.837           32,5 -13,7
Sygdomsbekæmpelse -               -               0,0 -
Dyrevelfærd 211               189              3,3 -10,3
Kontrol -               -               0,0 -
Særlige foranstaltninger -               -               0,0 -
Medfinansiering af initiativer under EU-
programmer 86                 284              5,0 229,0
Tilskud fra Promilleafgiftsfonden (total) 6.234 5.649 100,0 -9,4

Note 6. Det angivne beløb, 2.389 t.kr., vedr. 'Det Danske Fjerkræraad' udgør en summering for de tre 
tilskudsmodtagere: 'Det Danske Fjerkræraad', 'Danske Æg' samt 'Dansk Slagtefjerkræ'

Note 1. Overførslen fra 2014 til 2015 er i alt 4.768 t.kr t.kr, jf Fondens godkendte regnskab for 2014. 

Note 4. Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af Landbrug & 
Fødevarer. Omkostningerne udgør 220 t.kr., som er finansieret af Det Danske Fjerkræraad. Udgifter til 
generel fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler
Note 5. Udgifterne på 4 t.kr. til bestyrelseshonorar omfatter rejsegodtgørelse til Anders Dalum Hansen, 
Johan Damgaard Jensen og Magne Bisgaard i forbindelse med bestyrelsesmøder, jf. ledelsesberetning. 
Herudover indgår der også udgifter til dækning for omkostninger mødeudgifter i Fonden

Note 2. Fjerkræafgiftsfondens regnskab er baseret på afgiftssatser i bekendtgørelse nr. 55 af 24. januar  
2013.  Se specifikationen af note 2 på efterfølgende side. 

*) Tilskuddet fra Promilleafgiftsfonden er anvendt forholdsmæssigt på de enkelte projekter. Uforbrugte 
midler, som Fjekræafgiftsfonden ikke har genbevilget til 2016, har medført forholdsmæssig reduktion i 
tilskuddet fra Promilleafgiftsfonden. Eventuelle uforbrugte midler i projekter, der af Fjerkræafgiftsfonden er 
genbevilget til 2016, føres først tilbage til Promilleafgiftsfonden i forbindelse med endelig opgørelse af 
projektet.
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Note 2
Ændrings-

budget 2015 
(ej revideret)

Regnskab 
2015

Ændrings-
budget 2015 
(ej revideret)

Regnskab 
2015

Ændrings-
budget 2015 
(ej revideret)

Regnskab 
2015

Fjerkræafgiftsfonden

1. Slagterier
Slagtekyllinger levende vægt 230,0 203,5 1,0 1,0 2.300 2.035
Andet fjerkræ, slagtet vægt 0,0 0,0 0,5 0,5 0 0

2. Rugerier
Slagtekyllinger 137,0 146,4 3,0 3,0 4.110 4.392
Hønekyllinger 3,5 3,5 10,0 10,0 350 346
Kalkunkyllinger 0,0 0,0 6,0 6,0 0 0
Gæslinger 0,0 0,0 6,0 6,0 0 0
Ællinger 0,7 0,6 8,0 8,0 56 45
Agerhøns, fasaner, rugeæg 1. 0,0 0,0 33,6 33,6 0 0
Agerhøns, fasaner, rugeæg 2. 1,4 0,9 20,0 20,0 280 178

3. Pakkerier
Konsumæg 900           97,0 3 3 2.880 3.103

4. Eksport
Høns 3,0 1,8 0,6 0,6 18 11
Kyllinger 12,5 18 1,6 1,6 200 290
Kalkuner indtil 14 uger 0,0 0,0 1,5 1,5 0 0
Kalkuner over 14 uger 1. 0,0 0,0 7,0 7,0 0 0
Kalkuner over 14 uger 2. 0,7 0,6 5,0 5,0 35 30
Ænder 1. 0,0 0,0 4,40 4,40 0 0
Ænder 2. 0,1 0,3 1,10 1,10 1 4
Gæs 0,0 0,0 2,8 2,8 0 0
Vildtfugle 5,0 5,4 0,3 0,3 17 18

5. Strudse
Slagtet,  afrikansk 0 0 30 30 0 0
Slagtet,  emu 0 0 15 15 0 0
Slagtet, nanduer 0 0 6 6 0 0

Total, Fjerkræafgiftsfonden 10.247 10.453

Provenu, konsumæg 3.248 3.460
Provenu, slagtefjerkræ 6.702 6.796
Provenu, strudse 0 0
Provenu, vildtfugle 297 197
Tab på uerholdelige fordringer 0 0

Nettoafgiftsprovenue 10.247 10.453

  

Provenu
1.000 tons Øre/kg 1.000 kr.

Kr./stk.

Øre/stk.

Kr./1.000 stk.

Øre/stk.

Produktion Afgifter

Mio. stk.

Mio. stk.

Mio. stk.

1.000 stk.
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VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

I alt Dansk Slagtefjerkræ / Det Danske Fjerkræraad 6.234            4.849          

Sygdomsforebyggelse
1 Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ 1.480            1.465          §2
2 Tilskud til vaccination mod Newcastle disease 1.040            1.040          §9
3 Udvikling af praktisk anvendelige insektværn til 

slagtekyllingehuse
1.076            79               

§4
I alt Sygdomsforebyggelse 3.596            2.584          

Rådgivning
4 Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen - KIK 550               550             §2
5 Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen 728               420             §6
6 Statistik for produktion af fjerkrækød 375               290             §2

I alt Rådgivning 1.653            1.260          

Afsætningsfremme
7 Markedsadgang - Asien 550               485             §8

I alt afsætningsfremme 550               485             

Dyrevelfærd
8 Dyrevelfærd hos slagtefjerkræ 310               291             §2

I alt Dyrevelfærd 310               291             

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
3a Udvikling af praktisk anvendelige insektværn til 

slagtekyllingehuse (LD)
-               169             

I alt Medfinansiering af initiativer under EU-programmer -               169             

Uddannelse
9 Styrket forskning, innovation og uddannelse 125               60               Ej statsstøtte

I alt Uddannelse 125               60               

I alt Danske Æg / Det Danske Fjerkræraad 4.265            3.538          

Sygdomsforebyggelse
10 Sygdomsforebyggelse og beredskab for ægproduktionen 1.151            1.111          §2

I alt Sygdomsforebyggelse 1.151            1.111          

Rådgivning
11 E-kontrol, rådgivning og konsulentarbejde for 

ægproduktionen 597               597             §2
12 Rådgivning til forbedring af dyrevelfærd og produktivitet i 

ægproduktionen 453               348             §2
I alt Rådgivning 1.050            945             

Afsætningsfremme
13 Formidling om æg og sundhed 971               836             §6
14 Markedsadgang for æg og ægprodukter til Kina 500               91               §8

I alt Afsætningsfremme 1.471            927             

Note

Specifikation af 
anvendt 

statsstøtteregel
Beløb i 1000 kr.

 Ændringsbudget 
2015 (ej 

revideret) 

 Regnskab 
2015 
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Forskning og forsøg
15 Afprøvning og klarlægning af fremstillingsprocesser for 

fjerkræfoder 354               354             §4
I alt Forskning og forsøg 354               354             

Dyrevelfærd
16 Dyrevelfærd inden for ægproduktion 239               201             §2

I alt Dyrevelfærd 239               201             

I alt DMRI 1.836         1.563        

Forskning og forsøg
17 Vurdering af Meyn Footpad Inspection System 638               638             §4
18 Vision-hjælpeværktøj til indvendig og udvendig kødkontrol 498               498             §4
19 Fremtidens innovative fjerkræprodukter 350               350             §4
20 Kontrolsystem og referenceforsøg for klassificering af 

kyllinger
350               77               §4

I alt Forskning og forsøg 1.836            1.563          

I alt SEGES 1.345         1.113        

Forskning og forsøg
21 Lugtemission fra moderne slagtekyllingestalde 637               458             §4
22 Boksforsøg med slagtekyllinger 139               139             §4
23 Gødning på bånd og gulv, - konsumægshøner 44                 44               §4

I alt Forskning og forsøg 820               641             

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
23a Gødning på bånd og gulv, - konsumægshøner 300               252             
24 Nyt til landmænd om fjerkræproduktion og økonomi 225               220             

I alt Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 525               472             

I alt Det Danske Fjerkræraad 1.278            1.093          

Sygdomsforebyggelse
25 Zoonosedatabasen for fjerkræbranchen 659               561             §9
26 Veterinær servicering af fjerkræproduktionen 619               532              §2 og §3

I alt Sygdomsforebyggelse 1.278            1.093          

I alt Aarhus Universitet 1.036         1.036        

Forskning og forsøg
27 Holdbarhed og kvalitet af træbryst i slagtekyllinger 485               485             §4
28 Fjerpilning og den ernæringsmæssige sammenhæng 249               249             §4
29 Dysbakteriose hos slagtekyllinger 152               152             §4
30 Fjerpilning hos skrabe-  og frilandshøner med intakte næb 150               150             §4

I alt Forskning og forsøg 1.036            1.036          
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I alt Københavns Universitet 922            922           

Forskning og forsøg
31 Undersøgelse af mikrofloraen i forbindelse med 

organoleptiske forandringer af ferske fjerkræprodukter.
               877 877             §4

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

45                 45               §4

I alt Forskning og forsøg 922               922             

I alt Landbrug & Fødevarer 671            625           

Afsætningsfremme
33 Indsamling og formidling af udenlandsk viden 399               391             §6
34 Oplysning og dialog om produktionen 138               138             §6

I alt Afsætningsfremme 537               529             

Uddannelse
35 Uddannelsesmateriale til landbrugsuddannelserne 134               96               §2

I alt Uddannelse 134               96               

I alt Danmarks Tekniske Universitet 868            416           

Forskning og forsøg
36 Infektionsevnen af Salmonella Typhimurium DT41 i 

rugeægshøner og slagtekyllinger 868               416             §4
I alt Forskning og forsøg 868               416             
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Beløb i 1000 kr. Regnskab            
2011    

Regnskab            
2012    

Regnskab            
2013

Regnskab            
2014

Regnskab            
2015

INDTÆGTER:
Overført fra forrige år 7.869 5.089 4.061 4.536 4.768
Produktionsafgifter 10.249 10.424 10.422 10.177 10.453
Promillemidler 7.217 6.124 7.000 6.105 5.649
Særbevilling og anden indtægt - - - 26 0
Renter 65 0 - - -41
Tilskud til fondsadministration 151 151 - - 0

 I. Indtægter i alt 25.551 21.788 21.483 20.844 20.829

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme i alt 3.719 2.329 1.654 2.576 1.941
Forskning og forsøg i alt 5.203 5.366 3.754 5.134 4.932
Produktudvikling i alt   - 252   -   - 0
Rådgivning i alt 5.292 4.541 3.613 2.841 2.205
Uddannelse i alt   -   - 25 33 156
Sygdomsforebyggelse  i alt 5.227 3.775 5.758 4.296 4.788
Sygdomsbekæmpelse i alt   -   -   -   - 0
Dyrevelfærd i alt 765 550 1.075 802 492
Kontrol i alt   -   -   -   - 0
Særlige foranstaltninger i alt   -   -   -   - 0
Medfinansiering af initiativer under EU-
programmer   - 633 904 321 641

II. Udgifter til formål i alt 20.206 17.446 16.783 16.003 15.155

Fondsadministration 
Generel fondsadministration 151 151   - - -
Effektvurdering 38 40 90 10 75
Revision 55 55 55 55 57
Kontroludgifter/advokat 4 32 8 4 0
Tab på debitorer - - 8 - 0
Bestyrelseshonorar 9 4 3 4 4

III. Administration i alt 256 281 164 73 135

IV. Udgifter i alt 20.462 17.727 16.947 16.076 15.290

Overførsel til næste år 5.089 4.061 4.536 4.768 5.539
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 25 23 27 30 36
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Beløb i 1000 kr. Regnskab            
2011    

Regnskab            
2012    

Regnskab            
2013

Regnskab            
2014

Regnskab            
2015

Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtager
Dansk Slagtefjerkræ / Det Danske 
Fjerkræraad   -   - 5.081 5.868 4.849
Danske Æg / Det Danske Fjerkræraad   - 3.607 3.690 2.831 3.538
DMRI 608 899 799 1.287 1.563
SEGES 5.160 3.338 1.876 1.717 1.113
Det Danske Fjerkræraad 11.278 6.377 2.053 999 1.093
Aarhus Universitet 623 1.213 1.344 950 1.036
Københavns Universitet 1.153 1.297 578 1.578 922
Landbrug & Fødevarer 1.202 164 458 673 625
Danmarks Tekniske Universitet 0 416
Dansk Kalkunforening   -   - 0 0   -
Økologisk Landsforening 100   -
Dansk And   - 252   -   -   -
ChemVet A/S   - 196   -   -   -
Syddansk Universitet 182 103   -   -   -
Fødevarestyrelsen   -   - 904   -   -
 V. I alt 20.206 17.446 16.783 16.003 15.155
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Note 1. Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ 

Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ / Det Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at forebygge og bekæmpe sygdomme på det fjerkræveterinære område gennem kon-
trol og beredskab, som kan varsko primærproducenter og branchen. 
 
Projektets aktiviteter: 
• Håndtering af overvågnings- og kontrolopgaver for Salmonella, Campylobacter, Newcastle Disease og 

Aviær Influenza for primærproduktionen samt vejledning til interessenter, herunder betaling for sokke-
prøvemateriale vedr. Salmonella og Campylobacter. 

• Vidensindsamling fra den Tekniske arbejdsgruppe og Styregruppe for bekæmpelse af Salmonella i slag-
tefjerkræsektoren og Salmonella Task Force gruppe. 

• Udarbejdelse af statistiske opgørelser for Salmonella-, Campylobacter-, Newcastle Disease- og Aviær 
Influenza-databasen. 

• Varetage opgaver på vegne af primærproducenter og branchen relateret til regelsættet vedr. ”God pro-
duktionspraksis ved fremstilling af fjerkræfoder”. 

• Håndtering og koordinering af branchens beredskabsplan vedr. aktuelle mistanker/udbrud af fx fuglein-
fluenza og Newcastle Disease i forhold til de ramte besætninger og andre aktører 

• Bistand til branchens veterinær beredskab for primærproduktionen mod både anmeldepligtige og ikke- 
anmeldepligtige fjerkræsygdomme, herunder branchens Veterinærgruppe, der varetager konkrete op-
gaver i forbindelse med mistanker/udbrud 

• Sikre et opdateret GIS-system, som ved mistanke eller udbrud af en smitsom sygdom kan generere en 
rapport, som viser antallet af besætninger og deres besætningsstørrelse i de bekæmpelseszoner, som 
skal etablere.  

• Håndtering af Campylobacter-handlingsplanen  
• Udredninger af resistens-problematikken i forhold til primærproduktionen.  
• Deltages i forskningsprojektet ‘University of Copenhagen Research Centre for Control of Antibiotic Re-

sistance (UC-CARE)’. Forskningen ved centeret fokuserer på en lang række emner indenfor antibiotika-
resistens, herunder udvikling af ny medicin, alternative metoder til forebyggelse af bakterielle infektioner 
samt samfundsforhold, som påvirker brugen af antibiotika. 

• Deltages i og faglig bistand ved kursus- og efteruddannelsesaktiviteter. 
• Deltagelse i det nordiske fjerkræsamarbejde for herigennem at søge viden til gavn for primærproduktio-

nen 
 
Projektets resultater og effekter: 
• Opgørelser over sygdomssituationen hos fjerkræ i Danmark og EU. 
• Orienteringsskrivelser til primærproduktionen vedr. sygdomsbekæmpelse 
• Vaccinationsanbefalinger til primærproduktionen 
• Statistiske opgørelser 
• Møder Salmonellahandlingsplan samt  Campylobacterhandlingsplan 
• Opdateret GIS-system til rapportgenerering ved mistanke/udbrud 
• Møder vedr. god produktionspraksis for fremstilling af fjerkræfoder 

 
Alle producenter får gavn af projektet, da kontrol og bekæmpelse af dels zoonoser som Salmonella dels 
håndtering af det veterinære beredskab mod smitsomme fjerkræsygdomme er en forudsætning for produkti-
on og afsætning af slagtefjerkræ. Den enkelte landmand sikres desuden let tilgængelig viden og rådgivning 
om Salmonella, Campylobacter og andre sygdomme fx Gumboro Disease. 
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Sygdomsberedskabet for både zoonoser og smitsomme fjerkræsygdomme bidrager væsentligt til sikring af 
markedsadgang til såvel EU som tredjelande ligesom det bidrager til sunde dyr gennem minimering af risiko 
for introduktion af sygdom, hurtig bekæmpelse i tilfælde af sygdom og zoonoser. Det er derfor i samfundets 
interesse at have en sund og ”sygdomsfri” husdyrproduktion, som er en forudsætning for afsætning af pro-
dukterne. 

Note 2. Tilskud til vaccination mod Newcastle Disease 

Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ / Det Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at yde tilskud til ejere af konsumægsbesætninger, der i konsumægsproduktionen an-
vender høner, der er vaccinerede efter Fødevarestyrelsens bestemmelser i bekendtgørelse nr. 1273 af 31. 
oktober 2007 om vaccination mod Newcastle Disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer. 
 
Projektets aktiviteter: 
Der er udbetalt tilskud til vaccination mod Newcastle Disease til konsumægsproducenter. Udbetalingerne er 
sket i henhold til reglerne i ansøgningen og der er ført kontrol med betingelser for udbetaling af tilskud og 
korrekt dokumentation. 
 
Projektets resultater og effekter: 
Projektet giver konsumægsproducenter et økonomisk incitament til at sikre korrekt vaccination mod New-
castle, idet de ikke selv skal afholde alle udgifter i forbindelse med vaccinationen. Korrekt vaccination i så 
mange besætninger som muligt medvirker til at holde Newcastle Disease ude af Danmark. Der er desuden 
udført kontrol med korrekt vaccination (kontrolanalyser). Det er til gavn for primærproducenterne at projektet 
bidrager til at holde Newcastle Disease ude af Danmark og derved medvirker til at sikre en fortsat produkti-
on og afsætningsmuligheder for fjerkræ. 

Note 3. Udvikling af praktisk anvendelige insektværn til slagtekyllingehuse 

Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ / Det Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at udvikle praktisk anvendeligt(e) insektværn til slagtekyllingehuse. Implementering af 
insektværn i slagtekyllingehuse (i hvilke det med høj sandsynlighed vil bidrage til at reducere antal Campy-
lobacter-positive flokke) er en aktivitet i Campylobacterhandlingsplanen 2013-2016. 
 
Projektets aktiviteter: 
Trin 1: Flere typer egnede materialer (net/filter/skum-baserede løsninger) til insektværn blev afprøvet i labo-
ratoriet på Teknologisk Institut (Jørn Bech) m.h.t. luftgennemstrømning, UV bestandighed, strækstyrke og 
rengøringsvenlighed og net af Kevlarfiber viste sig at være bedst egnet.  
 
Trin 2/Trin 3 (Projektnote 3a): Trin 2 og 3 er finansieret af NaturErhvervstyrelsen/ Fjerkræafgiftsfonden.  
Projektet har en følgegruppe der består af: Birthe Hald (DTU), Lene Lund Sørensen og Marianne Sandberg 
(L&F), Mads Nielsen og Claus Bjørn (slagtekyllingeproducenter), Camilla Fisker/Martin Rishøj Jensen 
(SKOV), Niels Dybdahl (Dacs), og repræsentanter fra Munters. Jørn Bech og Palle Vinstrup er tekniske 
konsulenter på projektet. Hans Roesgaard er ansat som tømrer på projektet. 
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Formålet med trin 2 var at finde frem til praktiske anvendelige og økonomisk mulige fæstemåder for insekt-
værn til slagtekyllingehuse. Videre skal der væves net og der skal på syes fæstemekanismer. Niels Borre, 
der har erfaringer med at arbejde med fluebeskyttelse i andre sammenhænger, har fundet et kinesisk væve-
ri. Tilskæring og påsyning af velcro, der skal fungere som fæstemekanismer, vil også udføres i Kina.  
 
I trin 3 skal der fra 1. maj 2015 til 1. november 2016 ske afprøvning af insektværns -systemerne på 14-25 
slagtekyllingehuse. Den praktiske anvendelighed vil blive vurderet ved udsendelse af et spørgeskema til 
værtsbedrifterne samt de tekniske resultaterne fra TRIN 1.  
 
Flokkenes Campylobacter-status fra afprøvningssæsonen og 3 tilsvarende sommerperioden i årene forud 
udtrækkes fra Zoonosedatabasen og mulig Campylobacter-reducerende effekt af nettene vil blive undersøgt 
i en statistisk analyse af forskellen mellem før og efter at net blev monteret. Insektværnsystemet bliver vur-
deret ud fra følgende success-kriterier: ” ikke kompromittere ventilationen”, ”nemt at rengøre og vedligehol-
de”, ” lav udsalgspris”, ”accepteres af slagtekylling-producenterne” samt at ”der skal ske en reduktion i antal 
flokke med Campylobacter”. Fibrene skal have en ”holdbarhed i 5 år” hvilket også vil være den forventede 
minimums holdbarhedstid for hele insektværnsystemet.  
 
Forsikringsselskabernes erhvervsorganisation Forsikring og Pension orienteres om projekt resultaterne og 
inddrages i vurdering af egnethed af insektværnsystemet. En samlet vurdering af praktiske anvendelighed 
og Campylobacter-reducerende effekt for insektværnløsningen(ene) udarbejdes og publiceres i afslutnings-
fasen i projektet (oktober 2016-december 2016). 
 
Projektets resultater og effekter: 
I 2015 er der opnået følgende resultater: 

• Net af Kevlarfiber viste sig at være bedst egnet som materiale til insektværn. 
 
Der er udviklet forskellige måder at montere insektværnssystemet: 

1. Huse med undertryks-v. og lyssikringsplader m/ indvendige spærrer: net fæstes (velcro) på lysaf-
skærmningspladen og skråt op på væg. Velcro fæstet direkte på væggen/pladen eller på en list. 

2. Huse med undertryks-v. og lyssikringsplader: net fæstes med velcro direkte på ventilerne og der instal-
leres ekstra gavlventilator. 

3. Huse, med undertryks-v. og ”hætter” over ventilerne: net fæstes direkte på ventilen (velcro) og der in-
stalleres en gavlventilator. 

4. Huse, med undertryks-v. /ligetryksventilation igennem skorstene (Turbovent/DACS): net pose 
 
Der er p.t. 18 slagtekyllingehuse, der vil deltage i afprøvningen af insektværnsystemerne i sommeren 2016. 
Klargøring af slagtekyllingehusene for opsætning og montage af insektværnssystemerne er i gang. Der er et 
godt samarbejde med den kinesiske virksomhed, og der foreligger en plan B for produktion i tilfælde af pro-
duktionsmæssige udfordringer. Der ventes nu en prøveproduktion fra Kina af kevlarnet påsyet velcro: (1) ca. 
100 m kevlarnet påsyet velcro der skal fæstes fra lyssikringspladen og op på væg (m/velcroen) 2) net påsy-
et velcro der skal fæstes direkte på ventilen med velcroen 3) net påsyet velcro der skal fæstes på udgangen 
af hætten med velcroen 
Poser af net formet som en tipi der skal anvendes på huse med ventilationsanlæg, der er baseret på skor-
sten. 

Færre Campylobacter-positive flokke medfører en gevinst for producenterne, idet positive flokke medfører 
fradrag i afregningsprisen på slagteriet. 
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Note 4. Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen - KIK 

Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ / Det Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Rådgivning 

Projektets formål og indhold: 
Med Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen (KIK) har branchen et kvalitets- og dokumentationssystem af alle 
led i produktionskæden for slagtekyllinger. 
 
En del af KIK er Effektivitetskontrol (E-kontrol) er et værktøj til styring og registrering af produktiviteten hos 
slagtekyllingeproducenter. Værktøjet gør det muligt for producenten at se, hvordan hans egen produktion 
forløber i forhold til tidligere, men også hvordan han ligger i forhold til normen og gennemsnittet i branchen.  
Indberetningen af data er også værdifuld i forhold til udarbejdelsen af branche- og produktionsstatistikker til 
brug for branchen selv og for myndighederne. 
 
Projektets aktiviteter: 
E-kontrol systemet har været kørende i mere end 20 år i Danmark. Siden medio 2009 er data til E-kontrollen 
for slagtekyllinger blevet opsamlet via ’Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen’ KIK. KIK er slagtefjerkræbran-
chens centrale database til registrering af produktionens tekniske og økonomiske resultater. Resultaterne 
opgøres på husniveau pr. afsluttet hold, men da fjerkræproduktionen er koncentreret på få farme, bliver data 
hurtigt en begrænset ressource. Ved at foretage en central registrering for hele branchen sikres data den 
største bredde. 
 
Projektets resultater og effekter: 
Med opsamling af produktionsdata har fjerkræproducenterne været i stand til at følge deres effektivitet og 
produktivitet, samt at kunne benchmarke deres egen produktivitet i forhold til andres, med henblik på at øge 
produktiviteten i egen produktion. Herudover kan producenten anvende data til at kunne dokumentere deres 
egne produktionsresultater, fx i forhold til den finansielle sektor med henblik på at opnå lån, refinansiering 
m.v. Værktøjet giver producenten overblik over sin egen produktion, men også hvordan han ligger i forhold 
til andre producenter med hensyn til produktivitet. Sammenligningen med andre producenter ansporer til 
optimering af produktionen til gavn for den enkelte producent og erhvervet i helhed. Konkurrencen betyder, 
at det er nødvendigt at være på forkant med udviklingen som fødevareproducent. 
 
Med KIK opnås optimeret produktivitet, effektiv risikostyring, fuld sporbarhed og gennemsigtighed, kvalitets-
sikring samt dokumentation af dyrevelfærd og procedurer i produktionen. 

Note 5. Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen 

Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ / Det Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Rådgivning 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at sikre, at branchens fjerkræproducenter og rådgivere i slagtefjerkræproduktionen 
løbende har indblik i lovgivningen vedrørende miljøregulering og den miljøteknologiske udvikling. 
 
Projektets aktiviteter: 
• Miljøartikler i 3 af 4 numre af Dansk Slagtefjerkræ Nyheds Brev 
• Miljøartikel i Dansk Erhvervsfjerkræ 
• Indlæg på branchens fjerkrækongres februar 2015  
• Indlæg på Temadag om fjerkræ på SEGES for fjerkræproducenter 
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• Facts finding tour til England vedr. forbrændingsanlæg for fjerkrægødning 
• Faglige indlæg  
• Støtte for Miljøfaggruppe Fjerkræ (konsulentnetværk vedr. miljøgodkendelser mm af fjerkræproduktio-

ner i samarbejde med Danske Æg), herunder løbende hot line funktion for konsulenter og producenter i 
forhold til miljølovgivning, BAT mm 

• Løbende overvågning af dansk og EU lovgivning, herunder BREF for store husdyrbrug 

Note 6. Statistik for produktion af fjerkrækød 

Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ / Det Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Rådgivning 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at rådgive fjerkrækødssektoren via øget markedsindsigt. Materialet danner grundlag 
for at træffe beslutninger af strategisk og markedsmæssig betydning, som kan øge afsætningen af fjerkræ-
kød både i Danmark og på eksportmarkederne. 
 
Projektets aktiviteter: 
• Opbygge IT-baseret datasamling, der samler relevant statistik for produktion af fjerkrækød. Udgangs-

punktet er en samling, der indeholder statistiske oplysninger fra jord til bord for sektoren omfattende 
blandt andet produktion, priser, struktur og afsætning. 

• Forestå dataindsamlingen og udvikle denne til også at indeholde relevante PowerPoint-præsentationer.  
• Mindre analyser og formidling af disse. 
• I forbindelse med projektet er det absolut nødvendigt med veldokumenteret begrebsafklaring. Dette 

arbejde udføres i samarbejde med Danmarks Statistik. 
 
Projektets resultater og effekter: 
• Velstruktureret, opdateret og tilgængelig datasamling. 
• Bidrag til månedligt fakta notat med fjerkræsektorens nøgletal og mindre analyser. Herunder Fødevare-

analyser, Eksportnotater, Markedsvurderinger og Indkomstprognose for slagtekyllinger. 
• Relevant og opdateret PowerPoint-samling 

Note 7. Markedsadgang - Asien 

Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ / Det Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Afsætningsfremme 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at øge afsætningen af fjerkrækød på de asiatiske markeder. Der arbejdes både for at 
sikre adgang til vanskelige markeder som det kinesiske samt fastholde og øge markedsandelen på eksiste-
rende asiatiske markeder. Ved en åbning af det kinesiske marked forventes, at der umiddelbart derefter 
indgås kontrakt med kinesiske aftagere. Forventningen er, at der kan afsættes flere produkter til favorable 
priser. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektet har i 2015 gennemført aktiviteter med markedsåbning eller markedsvedligeholdelse i følgende 
lande i Asien: Kina, Japan, Malaysia, Vietnam og Filippinerne.  
 
Kina: Ny markedsadgang 
• Udarbejdelse af kinesisk version af fjerkræbranchens film om sporbarhed i hele værdikæden. Anvendt 

som markedsføringsinstrument i fortællingen om fødevarekvalitet og -sikkerhed i kyllingeproduktionen 
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• Deltagelse i fødevaremesse i Shanghai november 2015 med fjerkræstand 
• Deltagelse i kødkonference i Beijing november 2015 arrangeret af det kinesiske handelskammer 
 
Japan: Større markedsandel 
• Udarbejdelse af japansk version af fjerkræbranchens film om sporbarhed i hele værdikæden. Anvendt 

som markedsføringsinstrument i fortællingen om fødevarekvalitet og -sikkerhed i kyllingeproduktionen 
• Deltagelse i fremstød med svinesektoren i Tokyo. Præsentation af dansk fjerkrækød. Business to Busi-

ness møder med mulige kundegrupper. 
 
Malaysia: Fastholde markedsandel 
• Gennemførelse af gen-inspektion af virksomhed og inspektion af Islamisk Kulturcenter med henblik på 

godkendelse som certificerende enhed ved eksport til Malaysia. 
 
Vietnam og Filippinerne: Nye potentielle markeder 
• Fact finding-besøg for at verificere muligheder for fremadrettet bedre at udnytte gældende markedsad-

gang. 
 
Projektets resultater og effekter: 
Projektet er i forskellige faser i forhold til markedsposition i de enkelte lande. Det største økonomiske poten-
tiale vurderes at ligge i markedsadgang til Kina. Der forventes kinesisk inspektion i 2016 og i bedste fald 
markedsadgang i 2017. Det japanske marked for fjerkræ er potentielt stort, men eksporten har været relativ 
stabil, om end på et lavt niveau i mange år. Der arbejdes således for nye kanaler, der kan øge eksporten af 
højværdiprodukter. Eksporten til Malaysia har været betydelig, men nu midlertidig stoppet på grund af delvis 
manglende overholdelse af den malaysiske halal-standard. Der arbejdes på genåbning af markedet. Der er 
markedsadgang til Vietnam og Filippinerne, men eksporten har været ganske begrænset især på grund af 
høje toldsatser. Med indgåelse af frihandelsaftale mellem EU og Vietnam er der således begrundet håb om 
at eksporten af fjerkræ kan stige fremadrettet. I forbindelse med fremstød og BtB møder har fokus været på 
fortællingen om den høje fødevarekvalitet og fødevaresikkerhed i hele værdikæden. I Kina er der registreret 
kontakt til knap 50 potentielle kunder, hvoraf 10 vurderes at være yderst seriøse. I Japan deltog ca. 170 
potentielle kunder i alle segmenter. Der blev registreret kontakt til ca. 5 nye potentielle kunder. 
 
Bedre markedsadgang til flere lande er en fordel for alle led i værdikæden, idet åbne salgskanaler sikrer et 
kontinuerligt afsætningsflow og dermed mere optimale muligheder for primærproducenten til at sikre en 
stabil produktion. Markedsadgang til de store vækstmarkeder i Asien og i særdeleshed Kina er afgørende 
for en fortsat organisk vækst i sektoren. Asien aftager produkter, der ikke forbruges i store mængder i Euro-
pa. Samtidig vil produkterne kunne afsættes til væsentlig højere priser end alternativprisen. Dette vil have 
direkte positiv økonomiskeffekt på bundlinjen og dermed medvirke til øget produktion og beskæftigelse, 
hvilke ligeledes kommer primærproducenterne til gode. 

Note 3a. Udvikling af praktisk anvendelige insektværn til slagtekyllingehuse (LD) 
Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ / Det Danske Fjerkræraad 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til land-
brugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det 
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistrikts-
loven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for 
den primære jordbrugssektor. 
Projektets formål og indhold: 
Se note 3 for beskrivelse af projektets indhold. Trin 2 og 3 er finansieret af Erhvervsudviklingsordningens 
Landdistriksprogram 
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Note 8. Dyrevelfærd hos slagtefjerkræ 

Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ / Det Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Dyrevelfærd 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var løbende at varetage og sikre, at primærproduktionen er fuldt opdateret omkring dyre-
velfærdsmæssige forhold nationalt som internationalt. Der sikres et højt vidensniveau, der skal medvirke til, 
at slagtefjerkræproduktionen kan udvikles og samtidig tilgodese forholdene vedr. dyrenes velfærd. 
 
Projektets aktiviteter: 
1. Videnindsamling vedr. dyrevelfærd i slagtekyllingeproduktion 
a) Faglig-teknisk videnindsamling og rådgivning om lovgivningsmæssige forhold vedr. dyrevelfærd i slagte-

fjerkræproduktionen, herunder at følge udviklingen nationalt og internationalt med henblik på en hen-
sigtsmæssig implementering i produktionen. 

b) Behandling af indsamlet viden om kontrolarbejdet hos myndigheder  
c) Sikre og opdatere vidensberedskab om fjerkræs velfærd, således at primærproduktionen er opdateret 

på nyeste viden 
d) Deltage i nationale og internationale netværk og seminarer for at opretholde og udvikle det nødvendige 

faglige netværk. Via udenlandske kontakter i organisationer, forskningsinstitutioner og universiteter sik-
res et højt fagligt kendskab til basis for fjerkræets velfærd i form af viden hos den enkelte primærprodu-
cent. 
 

2. Implementering og formidling 
a) Videreformidle information til primærproducenter og branchen om myndighedernes praksis og om lov-

givningsmæssige forhold, som forbedrer de dyrevelfærdsmæssige forhold (både national- samt EU-
lovgivning).  

b) Yder bistand til information og udredninger om fjerkræproduktion og dyrevelfærd til borgere og samfund 
inkl. pressen.  

c) Input til og deltagelse i faglige arrangementer så som den danske Fjerkrækongres. 
d) Der er fra branchens side fokus på vurdering af status og opfølgning i relation til aktuelle dyrevelfærds-

mæssige forhold som, fx indfangning. 
 
Projektets resultater og effekter: 
Projektets overordnede mål var at sikre et højt vidensniveau og optimering af branchen. Der er gennemført 
følgende: 
• Udarbejdelse og opfølgning af Handlingsplan for indfangning af slagtekyllinger 
• Ydet faglig teknisk bistand ved EU-inspektion af uddannelseskrav til slagtekyllingeproducenter 
• Mindst 3 artikler til nyhedsbrev til branchen 
• Udgivelse af minimum 2 artikler i fagbladet ”Dansk Erhvervsfjerkræ”  
• Deltagelse i mindst 4 møder årligt i relation til dyrevelfærd   
• Bidraget til ”Fakta om Erhvervet” 
• Deltaget i nordisk fjerkrækongres 
Projektet sikrer producenterne mulighed for viden og rådgivning om dyrevelfærd. Projektet har bidraget til, at 
den enkelte landmand kan have daglig fokus på dyrevelfærdsmæssige tiltag i produktionen og kan opsøge 
viden, der vil styrke implementering af lovgivningsmæssige tiltag inden for dyrevelfærd. Projektet har sikret 
faglighed og faktualitet i dyrevelfærdsmæssige sager, herunder informationen til branchen, samfund, borge-
re og presse. 
Projektet har haft til formål at styrke slagtefjerkræbranchens udviklingsmuligheder på en måde, som både 
sikrer øget dyrevelfærd, konkurrenceevne og høj kvalitet, der kan give en øget afsætning til gavn for sam-
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fundet. Da der er stor fokus på dyrevelfærd i samfundet, nationalt og internationalt, så er det vigtigt, at der 
sikres højt kendskab til viden om slagtefjerkræs velfærd, således at branchen kan være aktiv og innovativ 
og tage ansvar med henblik på at forbedre dyrenes velfærd. Og medvirke til en produktion, der tilgodeser 
samfundets interesser. Endvidere er det vigtigt at have ressourcer og kompetencer til at deltage i dialogen 
med omverdenen i relation til dyrevelfærdsmæssige forhold. 

Note 9. Styrket forskning, innovation og uddannelse 

Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ / Det Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Uddannelse 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at øge samspillet imellem erhverv, GTS og videninstitutioner på slagtefjerkræområdet 
og relaterede brancher for derved at styrke og initiere innovation og forskning på området til gavn for er-
hvervets konkurrenceevne. Desuden ses der et behov for at styrke de kødfaglige universitetsuddannelser 
samt at brande kødbranchen og rekruttere flere studerende for dermed at øge rekrutteringsgrundlaget til 
erhverv og videninstitutioner. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektet består af 4 indsatsområder 
• Øget og styrket forskning 
• Styrket innovationskraft  
• Mere og bedre kødfaglig universitetsuddannelse 
• Branding og rekruttering til universitetsuddannelser relevante for erhvervet 
 
I. Øget og styrket kødforskning  
• Sekretariatsbetjening af Styregruppe for det kødteknologiske professorat KU-Food (2 styregruppemøder 

samt opfølgende aktiviteter) 
• Formulering og formidling af spørgeskema til indsamling af den europæiske slagtefjerkræ-branches 

forsknings- og udviklingsbehov, indsamling og behandling af data.  
• Formulering og formidling af fjerkræområdets tværfaglige udfordringer til europæiske forsknings- og 

innovationssatsninger bl.a. Horizon2020 og det europæiske innovationspartnerskab for landbrug. Der er 
indgået et fagligt samarbejde med a.v.e.c. med henblik på samling af et europæisk konsortium af viden-
personer/-miljøer og stakeholders – denne indsats fortsætter ind i 2016.   

 
II. Styrket innovationskraft  
• Sekretariatsservice af netværket Muscle Based Food Network samt afholdelse af forskningsseminar 

”License to produce”   
• Studentersamarbejde – Det har ikke været muligt at få et studentersamarbejde op at køre med slagte-

fjerkrævirksomhederne, dog er der henvist 1 studerende til et fjerkræprojekt på KU.   
 
III. Mere og bedre kødfaglig universitetsuddannelse 
• Koordinering af tilbud om bidrag til undervisning.  Der er ydet bistand til og koordinering af 4 virksom-

hedsbesøg, praksisnære cases til undervisning i kødteknologi og 3 eksterne undervisningsmoduler. 
• Der er oprettet et industrikontaktudvalg for kødfaglig uddannelse med repræsentanter fra industrien og 

GTS. I dette regi er de kødvidenskabelige fagpakker evalueret for relevans og erhvervsrettethed, og der 
er udarbejdet en strategi for rekruttering af studerende til de kødvidenskabelige fagpakker på KU-Food. 
Der er desuden taget spadestik til en bredsigtet talentudviklingsstrategi for den samlede kødsektor, som 
skal sikre fremtidig arbejdskraft til branchen.   
 

IV. Branding og rekruttering af studerende til universitetsuddannelse relevante for erhvervet 

32 
 



Fjerkræafgiftsfonden – Regnskab 2015 – Supplerende noter   
 
 

• Markedsføring af det kødvidenskabelige område overfor de studerende ifl. Industrikontaktudvalgets 
rekrutteringsstrategi. I den forbindelse er der afholdt 3 korte temamøder (MRSA, Animalske biprodukter, 
dry cured ham production), en karriereaften, et rus-arrangement, en tema-aften om kød og kræft, et 
pølsemager-kursus, og en slagteri-tur.  Der ud over sikrer L&F deltagelse fra industriens side ved virk-
somhedsdage, virksomhedsmesser mm.    

• Formidling af information om studieophold, praktik mm. via Facebook-side for studerende 

 
Projektets resultater og effekter: 
Øget innovationsevne gennem styrket interaktion i mellem branche og videnssamfund samt øget dialog og 
videndeling både i forhold til branchens forsknings- og udviklingsbehov, men også i forhold til videndeling af 
forskningsresultater. Styrket rekrutteringsevne til kødvidenskabelige studier og studenterprojek-
ter/praktikophold sikrer en talent-fødekæde til branchen indenfor de høje videregående fødevareuddannel-
ser. 
 
Kortlægning af den europæiske industris FoU aktiviteter og FoU behov. 

Note 10. Sygdomsforebyggelse og beredskab for ægproduktionen 

Tilskudsmodtager: Danske Æg / Det Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at sikre og håndtere, at sygdoms- og zoonoseforebyggelse samt beredskab mod smit-
somme fjerkræsygdomme sker iht. gældende regler, håndteres under hensynstagen til praktiske forhold og 
foregår så omkostningseffektivt for primærproducenterne som muligt. 

Projektets aktiviteter: 
1) Vejledning og faglig bistand  
• Vejlede primærproducenter om beredskab og bekæmpelse af Newcastle Disease og Aviær Influenza. 
• Overvågning og kontrol af Salmonella, Newcastle Disease og Aviær Influenza i ægproduktionen. 
• Vidensindsamling gennem deltagelse i den Tekniske arbejdsgruppe og Styregruppen for bekæmpelse 

af Salmonella i ægsektoren til gavn for primærproducenterne.  
• Udarbejde statistiske opgørelser vedr. Salmonella. 
• Vidensindsamling via deltagelse i Task Force gruppen, som yder faglig bistand til udarbejdelse af hand-

lingsplaner med indhold af smitteopsporing og -udredning for besætninger med særlige salmonella-
problemer. 

• Faglig bistand til udarbejdelse af salmonella-smitteeftersporingsrapporter.   
• Udarbejde statistiske opgørelser på grundlag af data fra Salmonella-, Newcastle Disease- og Aviær 

Influenza-databasen(fx til Salmonella-smittekilderegnskab) 
• Varetage opgaver på vegne af primærproducenter og branchen relateret til regelsættet vedr. ”God pro-

duktionspraksis ved fremstilling af fjerkræfoder”, som blandt andet har til formål at sikre, at der ikke er 
Salmonella i fjerkræfoder.  

• Deltagelse i erfa-grupper med henblik på vidensindsamling til producenterne om sundhed, sygdomme 
og bekæmpelse.  

• Afrapportering af mistanker/ udbrud af smitsomme fjerkræsygdomme 
• Vidensopsamling vedr. bekæmpelse af blodmider, herunder deltagelse i COST-Action FA 1404, Impro-

ving current understanding and research for sustainable control of the poultry red mite Dermanyssus 
gallinae (COREMI)) der i de næste 4 år samler et netværk af Europas ekspertise indenfor forskning og 
udvikling af metoder til kontrol med og bekæmpelse af blodmider hos høns. 

• Bearbejdning og formidling af informationsmateriale fra COREMI målrettet til primærproducenterne.  
• Faglig-teknisk bistand til den af branchen anbefalede vaccinationsstrategi 
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• Branchekode for primærproduktionen 
 
2) Håndtering og koordinering 
• Håndtering og videreformidling af offentlige tilsyn for fjerkræsygdomme 
• Håndtering og videreformidling af mistanke om smitte med Salmonella i alle besætningstyper. 
• Håndtering og koordinering af branchens beredskabsplan vedr. aktuelle mistanker/udbrud af Aviær In-

fluenza og Newcastle Disease ift. de ramte besætninger og andre primærproducenter. 
• Håndtering af aktuelle problemstillinger vedr. nye zoonoser og resistens. 
• Styring af branchens veterinære beredskab for anmeldepligtige og ikke-anmeldepligtige fjerkræsyg-

domme 
 
3) Prøvemateriale 
• Udsendelse af prøvematerialer til opdræt af levekyllinger og konsumægsproduktionen til brug ved ud-

tagning af prøver til undersøgelse for Salmonella. 
 
Projektets resultater og effekter: 
• Deltagelse i møder i den Tekniske Arbejdsgruppe for bekæmpelse af salmonella 
• Udarbejdelse af statistiske opgørelser 
• Deltagelse i møder i erfa-grupper vedr. sundhed, sygdomme og bekæmpelse. 
• Orienteringsskrivelser om sygdomsbekæmpelse til primærproduktionen 
• Opgørelser over sygdomssituationen for fjerkræ i Danmark og EU 
• Vaccinationsanbefalinger til primærproduktionen. 
• Deltagelse i 2 x 2-dages COST Action møde vedr. røde blodmider 
• Formidling af viden om røde blodmider i bladet Dansk Erhvervsfjerkræ og til LVK's årsmøde 

Den enkelte landmand vil opleve et vigtigt og professionelt beredskab, der har dyb faglig viden om smit-
somme fjerkræsygdomme i samspil med hurtig håndtering såfremt et udbrud skulle forekomme.  
 
Herved vil den enkelte producent opleve: 
• At viden om Salmonella og andre sygdomme er let tilgængelig 
• At branchen kan assistere, vejlede og agere i forbindelse med mistanke eller udbrud af en smitsom 

husdyrsygdom, således at tabene i forbindelse med mistanke eller udbrud minimeres mest muligt såvel 
i den enkelte besætning som på landsplan. 

• At vaccinationsstrategi ved sygdomme tilrettelægges og løbende justeres med fokus på både kost og 
effekt, hvorved udgifterne minimeres mest muligt. 

• At Branchen kan vejlede om bedre management i relation til sygdomme samt forbedret biosikkerhed på 
ejendommene. 

• At viden om røde blodmider er let tilgængelig 
 

Et velfungerende beredskab er til gavn for hele branchen og sikrer konkurrenceevnen og fødevaresikkerhe-
den. Effekten af projektet er desuden: 
• At sikre sunde dyr gennem minimering af risiko for introduktion af sygdom og hurtig bekæmpelse i til-

fælde af sygdom. Det er i samfundets interesse at have en sund og ”sygdomsfri” husdyrproduktion, som 
er en forudsætning for afsætning af produkterne. 

• At sikre at branchen er på forkant med udviklingen og derved kan agere proaktivt til gavn for fødevare-
sikkerheden. 

• At sikre hurtig aktion og optimalt beredskab for fjerkræbranchen. 
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Note 11. E-kontrol, rådgivning og konsulentarbejde for ægproduktionen 

Tilskudsmodtager: Danske Æg / Det Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Rådgivning 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var: 
1. At formidle viden om generelle produktionsforhold og rammebetingelser til primærproducenterne. At 

videreudvikle og vejlede om værktøjet Effektivitetskontrol (E-kontrol), hvor producenterne indtaster pro-
duktionsdata for hvert hold høner. 

2. At yde faglig bistand til kursus- og efteruddannelsesaktiviteter 
 
Projektets aktiviteter: 
Følgende aktiviteter er gennemført i projektet: 
1. Videreudvikling og udbredelse af statistisk datamateriale 
a. Udbredelse, opbygning og styring af E-kontrolsystemet. 
b. Rådgivning af primærproducenter inden for ægproduktion og salg af æg fx i forbindelse med handels-

normer  
c. Der er udarbejdet branchestatistikker vedr. produktionsforhold. 

 
2. Rådgivning og formidling ved implementering af ny lovgivning 
a. Faglig-teknisk rådgivning på ægområdet ift. lovgivning om generelle produktionsforhold ved henvendel-

ser fra primærproducenter og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 
b. Formidling og udsendelse af ny og gældende lovgivning vedr. generelle produktionsforhold målrettet 

primærproducenterne.  
c. På økologiområdet er der indsamlet og formidlet viden om både udmøntning af regelgrundlaget i de 

enkelte lande og kontrolinstansernes håndhævelse af regelgrundlaget. 
 
3. Indsamling af viden via netværk og samarbejde nationalt og internationalt 
a. Opretholdt tætte forbindelser til inden- og udenlandske forskningsinstitutioner, bl.a. ved vidensdeling om 

afsluttede projekter, samt samarbejde om nye projekter. Yderligere har der været deltagelse i møder og 
kongresser, som bidrager til et fagligt og aktuelt vidensberedskab, fx deltagelse i WPSA-arrangementer 
(Worlds Poultry Science Association), som også danner grundlag for netværksdannelse til både forske-
re og udenlandske brancheorganisationer.  

b. Indsamlet viden via deltagelse i det nordiske fjerkræsamarbejde samt forberedt og afholdt ledermøder 
og kongresser.  

c. Indsamlet viden via deltagelse i relevante nationale/internationale møder og kongresser. 
d. Ydet faglig bistand til kursus- og efteruddannelsesaktiviteter inden for fjerkræområdet. 
 
Projektets resultater og effekter: 
• Udsendelse af informationsskrivelser 
• Udarbejdelse af branchestatistikker 
• Afholdelse af ledermøde/kongres 
• Deltagelse i møder med primærproducenter 
• Ugentlig rådgivning af producenter 

 
Effekten af fortsat opbygning og udvikling af E-kontrollen forventes udtrykt ved, at et stigende antal af pro-
ducenter vil anvende systemet. Dette vil medvirke til, at der bliver en større mængde data for producenten at 
sammenligne sin egen produktion med, hvilket giver et bedre billede af, hvordan det ser ud for produktivite-
ten i ægproduktionen.  
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På baggrund af den større mængde data er der et bedre grundlag for udarbejdelse af produktions- og bran-
chestatistikker, På længere sigt vil det betyde, at producenterne kan optimere deres produktion, så denne 
bliver mere økonomisk bæredygtig.  
Den faglig-tekniske rådgivning vedr. generelle produktionsforhold på ægområdet og henvendelser fra pri-
mærproducenter og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, sikrer fagligt-funderede løsninger, som også er 
mulige at arbejde med i praksis i ægproduktionen. 
Det forventede udbytte af projektet er at det har medvirket til en udvikling, der sikrer ægproduktionens fort-
satte konkurrenceevne og overlevelse.  
 
Projektet sikrer, at branchen besidder de nødvendige ressourcer og kompetencer til at deltage i en trovær-
dig og faglig dialog med omverdenen. Det forventes, at projektets aktiviteter gør, at den praktiske og konkre-
te implementering af ny lovgivning sker så optimalt som muligt, til gavn for for konkurrenceevnen og ægpro-
duktionen. 

Note 12. Rådgivning til forbedring af dyrevelfærd og produktivitet i ægproduktionen 

Tilskudsmodtager: Danske Æg / Det Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Rådgivning 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var med udgangspunkt i besætninger med særlige udfordringer, at identificere årsagerne 
hertil gennem øget fokus på driftsforhold, velfærd og sygdom i besætningerne, for at skabe muligheder for 
øget produktivitet, sundhed og dyrevelfærd 
 
Projektets aktiviteter: 
Ved hjælp fra pakkerierne og på baggrund af data fra E-kontrollen udpeges 9 besætninger fordelt inden for 
de forskellige produktionsformer i konsumægproduktionen, som tilbydes at deltage i projektet, ligesom der 
medtages 2 kontrolbesætninger med konstant gode produktionsresultater jf. E-kontrollen. 
 
Projektet omfattede følgende: 
1. Gennemgang af de produktionsmæssige forhold, herunder indhusningssystem, ventilation, procedurer 

omkring biosikkerhed, fodringsstrategier, lysprogram, generel management og sygdomsforebyggelse. 
2. Kortlægge risikofaktorer relateret til miljø/omgivelserne 
3. Indhentning af flokhistorik omkring opdræt og vaccinationsprogram 
4. Observation af adfærd i flokken, herunder registrering af fjerpilning, kannibalisme m.v. 
5. Indsamling af produktionsdata via E-kontrol (deltagerne skal føre E-kontrol) 
6. Mortalitet og obduktioner: anormaliteter relateret til næb, kløer, fødder, hud, kloak og brystben registre-

res og dødsårsager relateret til den observerede afgang fastslås. 
 
På baggrund af ovennævnte data udarbejdes en rapport der fokuserer på forhold af betydning for den aktu-
elle problemstilling. Denne gennemgås efterfølgende ved erfamøder, hvor også tidligere erfaringer medind-
drages. For at nå projektets mål, er det vigtigt at projektets aktiviteter dokumenterer konkrete, effektive ma-
nagementmetoder, der fremadrettet skal indgå med større vægt i rådgivningen i de forskellige typer af kon-
sumægproducerende virksomheder. Aktiv overvågning af sundhed, smittebeskyttelse, produktivitet og dyre-
velfærd skal, som integreret del af besætningsejerens rutiner, afspejles i forbedring af virksomhedens pro-
duktivitet. Det er kendt fra E-kontrollen, at der eksisterer en del konsumægsbesætninger med store uudnyt-
tede potentialer, hvor besætningsejere gennem en ændret indsats vil kunne opnå betydeligt bedre produkti-
vitet.  
For at dække såvel de veterinære- som de agronom-faglige områder, arbejdede projektet tæt sammen med 
agronom- og veterinærfaglige rådgivere samt producenten. Rådgiverne guider ægproducenterne igennem 
systematisk overvågning og registrering af vigtige produktionsparametre. Dette vil give den enkelte produ-
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cent mulighed for, at håndtere kritiske situationer på et tidligt stadie med minimalt tab og omkostning.  
 
Besætningsgennemgang og diagnostik: 
Produktions-, velfærds-og mulige sygdomsmæssige forhold gennemanalyseres, og afvigende forhold at 
betydning for de aktuelle problemer korrigeres. Registrerede data anføres i en rapport, der danner grundlag 
for en samlet tilbagemelding til ejeren. 
 
l forbindelse med udredning af managementforhold ved besøget i besætningerne og diagnostik deltager to 
dyrlæger samt en agronom. Sammen varetager de udredning af årsagsforhold (diagnostik) og dataanalyse, 
udredning af årsagsforhold, dataregistrering og udarbejdelse af rapporter. 
 

Projektets resultater og effekter: 
De deltagende producenter er primært tilført en større viden og forståelse for forhold omkring hygiejne, syg-
domsforebyggelse, managementmæssige forhold og vigtigheden af rettidig omhu. Et eksempel på ny do-
kumenteret viden indsamlet i projektet er: information omkring brystbensfrakturer som der dokumenteres for 
første gang som et problem hos visse producenter. 
 
Danske ægproducenter har forskelligt niveau af hygiejne, sundhedskontrol og kvalitet af management. Pro-
jektets resultater og anbefalinger vil have størst effekt hos de producenter, der ligger på et lavt niveau på én 
eller flere af disse parametre 
 
For hele branchen er det vigtigt at hæve niveauet for hygiejne og sygdomskontrol i problembesætningerne, 
da der via foderbiler, biler der transporterer hønniker, udsætterhøns og æg er risiko for at flytte smitstoffer 
fra disse til sunde besætninger. Problembesætningerne udgør en risiko for øvrige besætninger. 
 
Ved forbedring af management, sundhed og dyrevelfærd stiger produktiviteten, hvorved der produceres 
flere æg for de samme indsatsfaktorer (foder, hønniker, energi mm.). Herved opnås en bedre rentabilitet for 
producenten og erhvervet som helhed bliver mere konkurrencedygtigt. 

Note 13. Formidling om æg og sundhed 

Tilskudsmodtager: Danske Æg / Det Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Afsætningsfremme 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at gennemføre en intensiv formidling af budskaber om æg i relation til sundhed og 
ernæring, med henblik på at æg opnår et mere positivt omdømme og at forbrugerne i højere grad opfatter 
æg som en sund fødevare. 
 
Projektets aktiviteter: 
I projektet er følgende aktiviteter gennemført: 
Arb. pakke 2: Vidensopsamling, samt Netværk og dialog   
• Dialog med relevante parter såsom Jordmoderforeningen, Ældresagen og Danske Praktiserende Læ-

ger.  
Arb. pakke 3: Formidling om æg og sundhed til de ernæringsprofessionelle m.fl. 
• Formidling af æg og sundhed med fokus på emnerne D-vitamin, kolesterolindhold, mæthed og opbyg-

ning af muskelmasse til ernæringsprofessionelle - diætister, læger, madskribenter, undervisere mv. 
• Dette er foregået via Temadag med Jordmoderforeningen, Ernæringsfokus 2015, Sunde Børn 2015, 

Æggets Dag 2015, Fødevaredagen (detailledet) og FENS 2015. 
Arb. pakke 4: Formidling om æg og sundhed til børn 
• Formidling af budskaber om æg og sundhed/ernæring til børn via 166 Madskoler med knap 2.700 del-
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tagende børn og via det tidligere udviklede undervisningsmateriale som anvendes i skolernes hjem-
kundskabstimer 

Arb. pakke 5: Formidling om æg og sundhed målrettet slutbrugerne  
• Formidling til slutbrugerne på Roskilde Dyrskue og på Food Festival i Århus. Derudover udviklet gratis 

opskriftshæfte som løbende udsendes og kan hentes elektronisk på Danske Ægs hjemmeside.  
Arb. pakke 6: Spørgeskemaundersøgelse samt effektvurdering 
• Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 1000 repræsentativt udvalgte danske for-

brugere. 

Projektets resultater og effekter: 
Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse (november 2015) har vist følgende konkrete resultater som 
delvist kan bindes op på projektet: 
 
I 2011 forbandt 63 pct. af respondenterne æg med forhøjet kolesterol, mens andelen er reduceret til 38 pct. i 
2015 (fald på 4 pct. siden 2014). 56 pct. opfatter æg som sunde i høj eller meget høj grad (4 pct. stigning 
siden sidste 2014), 46 pct. i 2011.81 pct. mener at æg bidrager med protein (2 pct. stigning siden 2014). 
 
Der er en stigning i andelen af danskere der mener, at det ud fra en sundhedsmæssig tilgang vil være pas-
sende at spise mere end 5 æg om ugen (fra 31 pct. i 2014 til 37 pct. i 2014). Salget af skalæg er desuden 
steget med ca.0,4 pct.. 
 
20.000 er dem der har været projektet har været i "tæt" kontakt med - har enten været forbi standen på dyr-
skue eller Food Festival, deltaget i nogle af projektets ernæringsfaglige arrangementer, været på Madskole, 
stiftet bekendtskab med undervisningsmaterialet i folkeskolen eller hentet opskrifter på danskeæg.dk. Der-
udover er der en stor gruppe som indirekte har fået viden om æg & sundhed, fx via de ernæringsprofessio-
nelle og sundhedsskribenterne. Primært handler det om ernæring og sundhed, men der formidles også om 
fødevaresikkerhed og hvordan primærproduktionen foregår. Øget viden om æg som sund fødevarer er med 
til at øge afsætningen af æg. 

Note 14. Markedsadgang for æg og ægprodukter til Kina 

Tilskudsmodtager: Danske Æg / Det Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Afsætningsfremme 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at gennemføre afsætningsfremmende aktiviteter målrettet mod adgang til vækstmar-
kedet i Kina. 
 
Projektets aktiviteter: 
• Der er udarbejdet materiale om den danske ægbranche på kinesisk og engelsk  
• Faktuel baggrundsviden om den danske ægsektor er formidlet til repræsentanter fra den danske am-

bassade i Beijing 
• Der er udarbejdet en liste over de produkttyper, som ønskes omfattet af markedsadgang til Kina. 
• De kinesiske myndigheder har fremsendt et omfattende spørgeskema vedrørende risikovurdering ved 

eksport af æg og ægprodukter til Kina. Udfyldelse af spørgeskema er påbegyndt i samarbejde med de 
danske myndigheder og forventes færdiggjort primo 2016. 

 
Projektets resultater og effekter: 
De kinesiske myndigheder har fremsendt et omfattende spørgeskema vedrørende risikovurdering ved ek-
sport af æg og ægprodukter til Kina. Udfyldelse af spørgeskema er påbegyndt og forventes færdiggjort pri-
mo 2016. Det er første skridt af mange på vej mod markedsadgang. 
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Konkurrenceevnen forventes på sigt at blive forøget på baggrund af dette projekt. Begrundelsen herfor er, at 
de øgede markedsadgange vil resultere i en øget indtjening og dermed mulighed for at ekspandere. Dette 
er dog med forbehold for, at råvaregrundlaget er til stede. Dette kan endvidere have en positiv effekt på 
beskæftigelsen. Projektet vil for den enkelte ægproducent skabe afsætningssikkerhed. I form af at der ska-
bes flere markedsadgange og øget afsætning af ægprodukter vil dette sikre ægproducentens afsætning. 
Hermed vil skabes værdi både hos primærproducenten og hos virksomhederne der forarbejder æg, altså i 
hele værdikæden. 

Note 15. Afprøvning og klarlægning af fremstillingsprocesser for fjerkræfoder 

Tilskudsmodtager: Danske Æg / Det Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at skabe viden om de forskellige fodertypers effekt på produktionsresultater og fre-
kvensen af beskidte æg. Den forventede effekt af projektet er identifikation af mulige løsninger, der kan 
reducere forekomsten af beskidte æg i den danske ægproduktion og derudover på sigt, at bidrage til en 
øget produktivitet. 
 
Projektets aktiviteter: 
Følgende aktiviteter er gennemført: 
1. Formulering og produktion af tre foderblandinger, hhv.et dansk standard æglægningsfoder (A) og et 

dansk- (B) og polsk (C) produceret æglægningsfoder efter den samme næringsstofsammensætning, 
der havde et lavere proteinindhold end det danske standardfoder. Foder i behandling B blev produceret 
i Danmark og leveret som piller og opvarmet til minimum 81 grader, mens foder i behandling C produce-
res i Polen og blev leveret som melfoder, groft formalet og opvarmet til minimum 81 grader. Foder i be-
handling A og B blev produceret af DLG efter den samme produktionsmetode, mens DeHeus produce-
rede foder til behandling C. Der blev foretaget foderanalyser af en samleprøve af alle foderblandinger i 
forbindelse med forsøgsstart, samt igen ved sidste foderlevering.  

2. Forsøg med æglæggende høner gennem en forsøgsperiode på 35 uger (alder 41-75 uger), hvor høner-
ne blev fodret med de tre forskellige forsøgsbehandlinger, A, B og C efter en forperiode (41-49 uger), 
hvor alle høner blev fodret med det samme æglægningsfoder. I den praktiske produktion blev der ob-
serveret problemer med beskidte æg primært i besætningerne fra en hønealder på 45 uger, hvilket er 
baggrunden for den valgte forsøgsperiode.  
For at få et tilstrækkeligt stærkt design blev der anvendt 10 gentagelser per behandling, hvor én genta-
gelse repræsenterede ét bur med 10 høner, hvorved der blev indsat i alt 300 høner. Behandlingerne 
blev randomiseret, så alle behandlinger blev fordelt jævnt i de 30 anvendte bure i systemet. Produktivi-
teten blev målt i antal producerede æg, foderforbrug og kg foder per kg æg. Én gang per uge blev alle 
æg vejet per rum og forekomsten af beskidte æg vurderet ved klassificering af samtlige æg samme dag. 
Alle æg blev inddelt i kategorierne beskidt kontra ikke beskidt. Alle beskidte æg klassificeredes dernæst 
efter årsag til forekomst af skidt (”Kaffepletter”, gødningsaflejringer, urinaflejringer, blodpletter, blom-
me/hviderester, flueskidt, støv og små sorte gødningsspots). 

3. Databearbejdning og vurdering af projektets resultater. Der er gennemført statistiske beregninger på de 
indsamlede data (SAS) for at teste eventuelle forskelle mellem forsøgsbehandlingerne (effekt af forskel-
lige fodersammensætninger) på de udvalgte måleparametre. 

 
Projektets resultater og effekter: 
Overordnet har den polske måde at producere foder på (foder C) resulteret i dårligere produktionsresultater 
sammenholdt med både foder B produceret under danske forhold, men med den samme næringsstofsam-
mensætning som C, og dårligere sammenholdt med dansk standard foder A med et højere proteinindhold 
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(17 vs. 15 pct.). Høner på foder B har haft næsten lige så gode produktionsresultater som foder A, bortset 
fra ægvægten, så det kunne være relevant at undersøge muligheden for at sætte proteinindholdet ned ge-
nerelt i dansk æglæggerfoder, da det evt. kan reducere N udskillelsen. Det vil selvfølgelig være meget vig-
tigt at optimere sammensætningen og indholdet af de essentielle aminosyrer. Desværre var andelen af be-
skidte æg signifikant højere med foder B=C (23; 26 pct.), sammenholdt med foder A (17 pct.). Mere end 60 
pct. af de beskidte æg lå i kategorien æg med ”tynde, lyse afføringsrester”, men der var generelt ikke forskel 
mellem behandlinger i de forskellige kategorier, bortset fra ”urinpletter”, hvor andelen var størst med foder C 
(8,7 pct. mod 5,3 pct. (A) og 3,31 (B); P=,0156).  
 
Ud fra resultaterne i nærværende undersøgelse har det ikke været nogen fordel at fodre med det polsk pro-
ducerede foder (bl.a. groft formalet melfoder vs. pillefoder) i forhold til at nedsætte andelen af beskidte æg. 
 
Projektet kan bruges som rettesnor til producenterne i forbindelse med fodermanagement og kan give en 
bedre forbedret anvendelse af fodersammensætninger 
 
Hvis andelen af beskidte æg nedsættes med en given pct.-andel, vil det reducere andelen af kasserede æg, 
hvilket vil være en økonomisk fordel både for producenten og erhvervet som helhed grundet en øget pro-
duktivitet. Et lavere proteinindhold i foderets kan sænke N udskillelsen til miljøet, hvis indholdet af protein 
svarer til hønernes behov, men det er vigtigt samtidig at sikre en optimal forsyning af de essentielle amino-
syrer. 

Note 16. Dyrevelfærd inden for ægproduktion 

Tilskudsmodtager: Danske Æg / Det Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Dyrevelfærd 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at varetage og sikre, at primærproducenterne er fuldt opdaterede omkring dyrevel-
færdsmæssige forhold nationalt som internationalt. Der sikres et højt vidensniveau og vidensberedskab, der 
skal medvirke til, at ægproduktionen kan udvikles og samtidig tilgodese forholdene vedr. hønernes velfærd. 
 
Projektets aktiviteter: 
1. Vidensindsamling vedr. dyrevelfærd og ægproduktion 
a) Faglig-teknisk rådgivning i forbindelse med lovgivningsmæssige forhold vedr. dyrevelfærd og ægpro-

duktionen, herunder at indsamle viden om udviklingen nationalt og internationalt med henblik på en 
hensigtsmæssig implementering i produktionen.  

b) Indsamle viden fra kontrolarbejdet hos myndigheder  
c) Overvågning og opfølgning af resultaterne for transport af udsætterhøner, der sendes til slagtning 
d) Indsamle viden via nationale og internationale netværk og seminarer for at opretholde og udvikle det 

nødvendige faglige netværk. Via udenlandske kontakter i organisationer, forskningsinstitutioner og uni-
versiteter sikres et højt fagligt kendskab til basis for fjerkræets velfærd såvel som udbygning af netværk.  
 

2. Implementering og formidling 
a) Videreformidle information til primærproducenterne om myndighedernes praksis og om lovgivnings-

mæssige forhold som forbedrer de dyrevelfærdsmæssige forhold  
b) Indgå i faglig-teknisk dialog med primærproducenterne om praktisk implementering af lovgivningen.  
c) Yderligere sikres et kendskab til faglig og teknisk viden om fjerkræs velfærd, således at branchen kan 

være central spiller på området, herunder koordinere information og videndeling mellem de centrale 
parter på området, der inkluderer rådgivningssystemet.  

d) Yde bistand til information og udredninger, der kan understøtte behovet for faktuel viden om ægproduk-
tion og dyrevelfærd til borgere og samfund inkl. pressen. Det vil bl.a. være mundtlig som skriftlig formid-
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ling af faglig viden, hvilket også sikrer større synlighed af branchen.  
e) Input til og deltagelse i faglige arrangementer for primærproducenter så som den danske Fjerkrækon-

gres. 
 
Projektets resultater og effekter: 
Projektets overordnede mål er at sikre et højt vidensniveau for derigennem at optimere branchens indsatser 
og vidensniveau. Der er gennemført følgende: 
• Udgivelse af artikler i fagbladet ”Dansk Erhvervsfjerkræ” om fx EFSAs arbejde   
• Deltagelse i årlige møder i relation til dyrevelfærd 
• Udarbejdet 1 årlig opgørelse af transportskader på udsætterhøner til slagtning i udlandet.  
• Bidraget til ”Fakta om Erhvervet” 
• Deltagelse i nordisk fjerkrækongres 
• Formidling af faglig viden ved fx Roskilde Dyreskue og Århus Foodfestival 
 
Projektet sikrer producenterne mulighed for viden og rådgivning om dyrevelfærd. Projektet har bidraget til, at 
den enkelte landmand kan have daglig fokus på dyrevelfærdsmæssige tiltag i produktionen og kan opsøge 
viden, der vil styrke implementering af lovgivningsmæssige tiltag inden for dyrevelfærd. Projektet har sikret 
faglighed og faktualitet i dyrevelfærdsmæssige sager, herunder informationen til branchen, samfund, borge-
re og presse. Projektet har haft til formål at styrke ægbranchens udviklingsmuligheder på en måde, som 
både sikrer øget dyrevelfærd, konkurrenceevne og høj kvalitet, der kan give en øget afsætning til gavn for 
samfundet.  
 
Da der er stor fokus på dyrevelfærd i samfundet, nationalt og internationalt, så er det vigtigt, at der sikres 
højt kendskab til viden om æglæggeres velfærd således, at branchen kan være aktiv og innovativ og tage 
ansvar med henblik på at forbedre dyrenes velfærd, hvilket vil medvirke til en produktion, der tilgodeser 
samfundets interesser.  

Note 17. Vurdering af Meyn Footpad Inspection System 

Tilskudsmodtager: DMRI 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at frembringe en detaljeret dokumentation af det automatiske Meyn Footpad Inspection 
Systems evne til at klassificere kyllingefødder på slagteriet, jævnfør den danske tre-trins-skala for trædepu-
deskader, og på den baggrund vurdere fordele og ulemper ved at erstatte den nuværende manuelle stik-
prøvekontrol med en automatisk løsning baseret på dette udstyr. 
 
Projektets aktiviteter: 
Undersøgelse af de installerede udstyrs stabilitet og sammenhæng mellem udstyrets beregnede flokscore 
og veterinærscoren er gennemført. Undersøgelsen gav anledning til ændringer i udstyrene, og derfor blev 
det nødvendigt med en ekstra opsamling af data. 
Sammenligning af udstyrets klassificering og veterinær referencen (ansatte ved FVST og AU) er foretaget 
ved en samtidig bedømmelse af 640 fødder. Udstyrets algoritme klassificerede lavere end veterinærerne, og 
der var ikke enighed om i hvor stort omfang svidninger uden for den centrale trædepude skal indgå i be-
dømmelsen. En ny algoritme viste stadig en lav grad af enighed mellem udstyr og veterinær. 
 
Workshop med de involverede interessenter havde som resultat at veterinærbedømmelsen først kan erstat-
tes af Meyn udstyret, når der er etableret dataintegration mellem udstyr og flok-ID og når der er enighed om 
i hvor høj grad tåsvidning og svidninger i kant overgang til tå skal indgå i bedømmelsen, således at udsty-
rets algoritme kan udvikles på det korrekte grundlag. 
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Projektets resultater og effekter: 
Bedre kendskab til et udstyrets performance på slagteriet, herunder belysning af mulighed og begrænsnin-
ger for alene at anvende automatisk bedømmelse af trædepudesvidninger. 

Note 18. Vision-hjælpeværktøj til indvendig og udvendig kødkontrol 

Tilskudsmodtager: DMRI 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at udvælge et eksisterende udstyr, og videreudvikle dette til danske forhold (en proto-
type) samt teste prototypens egnethed til brug ved Kødkontrollens udvendige og indvendige PM (post mor-
tem) kontrol. 
 
Projektets aktiviteter: 
Arbejdspakke 1. Kravspecifikationer 
I forbindelse med udvidelsen af projektet er der inddraget risikovurdering i udarbejdelsen af kravspecifikati-
oner. DMRI har opstillet en model for håndtering af risikoanalyse (et antal regneark). Slagterierne, Kødkon-
trollen, Landbrug & Fødevarer og udstyrsleverandørerne har givet input til modelopbygningen. Indsamling af 
data til modellen er påbegyndt men har vist sig mere kompliceret end forventet, idet der ikke på forhånd 
findes detaljerede og entydige nedskrevne beskrivelser af hvad og hvordan der foretages PM kødkontrol i 
det nuværende manuelle system. Samtidig findes der ikke detaljeret registrering af forekomsten (prævalen-
sen) af alle afvigelser / diagnoser. Der er derfor igangsat arbejde med at etablere det bedst mulige data-
grundlag og med at tilpasse risikoanalysemodellen til datagrundlaget. Først derefter kan risikoanalysen og 
de endelige kravspecifikationer udarbejdes. Det forventes at ske i løbet af første halvdel af 2016. 
 
Arbejdspakke 2. Forundersøgelse for indvendig kontrol 
Forundersøgelsen for indvendig kontrol er påbegyndt. Med hjælp fra Kødkontrollens personale er der ind-
samlet en lang række billeder af organsæt med forskellige afvigelser. Billedanalyse pågår og der arbejdes 
med alternativ kamera- og belysningsteknologi. 
 
I forbindelse med forundersøgelsen for udvendig kontrol i 2014 blev der udviklet en foreløbig funktionsmodel 
til udvendig kontrol. Modellen havde fem kameraer og der blev optaget billeder af udvalgte kyllinger, som 
samtidig blev bedømt manuelt på slagteriet af kødkontrolpersonale. Billederne blev efterfølgende bedømt af 
en dyrlæge fra Kødkontrollen. Den manuelle bedømmelse på slagteriet og af billederne blev i 2015 sam-
menlignet for at belyse i hvilket omfang billeder kan anvendes som reference for udviklingen af måleudsty-
ret. Der var for de fleste bedømte egenskaber en betydelig om end ikke 100 pct. overensstemmelse. En 
væsentlig årsag til uoverensstemmelserne vurderes at være en ikke optimal belysning af kyllingerne i funkti-
onsmodellen. Kyllingerne har ikke altid deres naturlige farve på billederne. Desuden så det ud til, at kødkon-
trolpersonalet på slagteriet og dyrlægen, som vurderede billederne, ikke altid anvendte helt samme kriterier 
ved bedømmelsen. Et eksempel kan være hvor udtalte rifter skal være før de registreres. Der vil i det kom-
mende arbejde blive fokuseret både på belysning og usikkerhed omkring referencen (den manuelle be-
dømmelse). 
 
Projektets resultater og effekter: 
Det er sandsynliggjort, at der kan udvikles et system til udvendig kontrol. Det er sandsynliggjort, at billeder i 
betydeligt omfang kan anvendes som reference til udvikling af udstyr til udvendig kontrol. Model til risikoana-
lyse er opstillet men ikke færdiggjort, idet det er konstateret, at den nuværende manuelle kontrol ikke er 
entydigt beskrevet, og at det derfor kræver ekstra arbejde at få gennemført risikoanalysen og få skrevet 
kravspecifikationen. 
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Automatisk registrering af afvigelser forventes at give en mere ensartet registrering fra slagteri til slagteri og 
over tid. Herved øges mulighederne for en mere effektiv indsats med henblik på at nedsætte forekomsten af 
afvigelserne. Automatiserede hjælpeværktøjer til kødkontrol forventes at være en forudsætning for at øge 
slagtehastigheden uden at øge kødkontrolbemandingen.  

Note 19. Fremtidens innovative fjerkræprodukter 

Tilskudsmodtager: DMRI 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: 
Formålet med projektet var at skabe et generisk grundlag for produktion af nye innovative fjerkræprodukter 
ud fra det nuværende råvaregrundlag. Målet var at skabe et grundlag for produktion af et mere differentieret 
sortiment af produkter baseret på fjerkrækød, som samtidigt skal medvirke til værdioptimering i virksomhe-
derne 

Projektets aktiviteter: 
På basis af en innovationsproces er der udarbejdet et idekatalog med 10 produktideer inden for proteinrige 
snack produkter og tørrede kyllingeprodukter. 
 
Der er udviklet følgende generiske testprodukter på 6 nye koncepter: 
• Chips baseret på kyllingeskind 
• Højproteinrig chips baseret på kyllingekød 
• Tørret formalet kyllingekød (ca. 60 pct. protein), der kan bruges som proteinrig ingrediens i andre pro-

dukter 
• Småkage tilsat 17 pct. tørret kyllingekød  
• Kiks tilsat 17 pct. tørret kyllingekød) 
• Is tilsat 8 pct. tørret kyllingekød 
 
Projektets resultater og effekter: 
Der er udviklet en række helt nye modelprodukter der vil kunne give fjerkræbranchen adgang til nye marke-
der, med potentiale for bedre afregningsprisen for såvel varen som råvaren. Det vil give virksomhederne 
flere afsætningsmuligheder for fjerkrækødet og det vil sandsynligvis være muligt at opnå en større fortjene-
ste for de forarbejdede produkter. 

Note 20. Kontrolsystem og referenceforsøg for klassificering af kyllinger 

Tilskudsmodtager: DMRI 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: 

Projektets formål var at sikre, at afregningen gennemføres på et sikkert og ensartet datagrundlag. 
 
Projektets aktiviteter: 
• Udkast til kravsspecifikation og procedure samt forslag til egenkontrol. 
• Beskrivelse af slagteriernes nuværende og tidligere kontroltiltag. 
 
Projektets resultater og effekter: 

Tilvejebringelse af nyt system 
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Der er udarbejdet et udkast til kravsspecifikation samt skitse til kontrolsystem, der ved optimere ud fra et 
værdibaseret og præcist grundlag kan øge den samlede værdiskabelse i produktionen samt sikre et mere 
sikkert afregningsgrundlag for råvaren 

Note 21. Lugtemission fra moderne slagtekyllingestalde 

Tilskudsmodtager: SEGES 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at dokumentere, hvilken lugtemission, der er fra moderne slagtekyllingestalde med 
managementniveau, som er repræsentativt for det niveau, der i dag findes hos slagtekyllingeproducenterne. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektets aktiviteter har omfattet gennemførslen af tests målrettet bestemmelse af lugt og ammoniakemis-
sion fra moderne slagtekyllingeproduktioner og dokumentation af miljøreducerende teknologi. De gennem-
førte test og dokumentation heraf er gennemført på to testbedrifter over en længere periode. 

 
Projektets resultater og effekter: 
Projektets primære resultater er målrettet bestemmelse af lugt og ammoniakemission fra moderne slagtekyl-
lingeproduktioner, der kan anvendes til dokumentation for miljøreducerende teknologi. Med de gennemførte 
undersøgelser af driftssystemet for slagtekyllinger er der opnået dokumentation for ammoniakudledning og 
lugtemission. Ammoniakudledningen er reduceret med 65 pct. og lugtemissionen er reduceret med 31 pct.. 
Dette er af største betydning for slagtekyllingeproducenter, der ønsker at udvikle deres bedrift. 

Note 22. Boksforsøg med slagtekyllinger 

Tilskudsmodtager: SEGES 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at generere ny viden og opsamle sammenlignelige forsøgsresultater, som alle slagte-
kyllingeproducenter hurtigt kan anvende i deres egen besætning til optimering af kyllingernes velfærd, pro-
duktivitet og slagteværdi. 
 
Projektets aktiviteter: 
AP 1 "Planlægning og gennemførelse af 2 boksforsøg med slagtekyllinger" bestod af et dobbelt boksforsøg, 
hvor det blev undersøgt, hvordan kyllingernes opstartsbetingelser (temperatur, startvægt og forældredyrs 
alder) påvirker kyllingernes produktionsresultater, adfærd/velfærd, ensartethed og kropssammensætning 
samt slagtekvalitet. (Forsøget startede i december 2014 og sluttede i januar 2015). Dataanalyserne blev 
afsluttet i december 2015. 
 
AP 2 "Indsamling og analyse af data fra KIK og produktionsoplysninger" omfattede en analyse af produkti-
onsdata fra KIK med fokus på managementniveauets betydning for slagtekyllingeproducenternes effektivitet 
udtrykt ved "highscore" indekset i 2014 for hver producent. 
 
Projektets resultater og effekter: 
Dobbeltforsøget i AP 1 viste at høj opstartstemperatur øgede kyllingernes aktivitetsniveau, og samtidig med 
at kyllingerne var mere aktive, spiste de mindre, voksede lidt langsommere og havde en lidt lavere dødelig-
hed i 1. leveuge end de kyllinger der gik ved normal opstartstemperatur. På dag 34 havde kyllingerne med 
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høj opstartstemperatur indhentet den manglende tilvækst. Det samlede foderforbrug pr. kg kylling blev lidt 
lavere ved høj opstartstemperatur. Kyllingernes kropssammensætning på slagtetidspunktet afhang af deres 
vægt som daggamle, idet brystkødsprocenten var 1,3 enheder lavere hos haner med lav startvægt sam-
menlignet med haner med høj startvægt. Den højeste brystkødsprocent blev fundet i hønekyllinger med lav 
startvægt. Kyllingernes forældredyrsalder og staldens starttemperatur havde ikke betydning for brystkøds-
procenten. 
 
I AP 2 viste analysen af slagtekyllingeproducenternes effektivitet, at produktiviteten aftager med antallet af 
huse, der findes på ejendommen. 
 
Når slagtekyllingeproducenternes managementmetoder optimeres i opstartsperioden forbedres produktivite-
ten via lavere dødelighed og foderforbrug pr. kg produceret kylling. Dette er vigtigt for at erhvervet kan beva-
re sin konkurrenceevne og slagtekyllingeproduktionen i Danmark kan øges og blive mere bæredygtig. 

Note 23. Gødning på bånd og gulv, - konsumægshøner (genbevilling) 

Tilskudsmodtager: SEGES 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at tilvejebringe mere sikker viden om mængden af gødning i konsumægstalde, forde-
lingen af gødning mellem gulv og gødningskumme/bånd, samt gødningens næringsstofindhold og ammoni-
akemission. Især i etagesystemer skulle der lægges vægt på at måle andelen af gødning fra henholdsvis 
bånd og gulv. 

Projektets aktiviteter: 
Registreringer 
• Foderforbrug og ægproduktion registreredes for hvert hold i overensstemmelse med E-kontrollens prin-

cipper. Herudover registreredes forbrug af strøelse og grovfoder, sådan at næringsstofindhold kunne 
beregnes. Ved ind- og udsætning blev hønerne vejet, og i produktionsperioden noteredes antallet af 
døde høner, så det kunne indgå i beregningen af næringsstof aflejret i dyrene. 

• Udmugning, fjernelse af strøelse i stald og veranda blev registreret ved vejning og optælling af vognlæs.  
Ved slut blev alt hvad der blev fjernet fra huset vejet og registreret. 

 
Analyser 
• Gødning, strøelse, og eventuelt grovfoder blev analyseret fra alle flokke flere gange i løbet af produkti-

onsperioden. 
 
Projektets resultater og effekter: 
Analyser af gødning fra stald samt hele høner med hensyn til indhold af N, P og K, herunder vægt af total 
gødningsproduktion i en hel produktionsperiode samt  vægt af gødning afsat på gødningsbånd. Analyser 
har bidraget til mere realistiske beregninger af N og P i produktionen. Projektet omfatter også analyser af N 
og P i hele produktionen, med mulighed for at gennemføre vejledende beregninger af emissioner og balan-
ce, samt af gødningens værdi for planteproduktionen. 
 
Gødningen er en vigtig ressource for landmanden, og projektets resultater peger mod en gødningsprodukti-
on pr. konsumægs-årshøne, der ligger lavere end tidligere antaget.  
 
Projektet har fået konkretiseret problemet kvælstofemission fra konsumægsstalde med etageanlæg på et 
opdateret vidensgrundlag. Aarhus Universitet har tidligere fastslået, at der er forskel på emissionen fra gød-
ning på gulv og på gødningsbånd. Projektet har vist fordelingen af gødning på bånd og gulv. Samtidig kan 
man ved at følge fosforindholdet give et kvalificeret bud på hvor meget gødning der lægges i hønsegården i 
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økologiske- og fritgående flokke.  
Et bedre vidensgrundlag vil øge mulighederne for målrettet miljøindsats, og reduktion af miljøgener fra pro-
duktionen vil sikre produktion og dermed arbejdspladser fremover. Ved hjælp af projektets data kan man 
ved masseberegninger anslå både kvælstofemission og fosforbalance for denne type af staldsystem. 

Note 24. Nyt til landmænd om fjerkræproduktion og økonomi 

Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til land-
brugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det 
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistrikts-
loven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for 
den primære jordbrugssektor. 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at styrke udviklingen af en stabil og konkurrencedygtig fjerkræproduktion. Dette opnås 
ved at give nye og etablerede fjerkræproducenter adgang til specialiseret og uvildig rådgivning og viden 
med et fagligt højt niveau, som hele tiden er opdateret og på forkant med nye / ændrede vilkår og metoder i 
fjerkræproduktionen. Derudover er det formålet at give producenterne mulighed for at benchmarke og do-
kumentere bedrifternes resultater både på produktions- og økonomisiden. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektet er opdelt i 2 arbejdsopgaver:  
1. Erfamøder med økonomikonsulenter, Økonomiske analyser og Business Check 

Økonomikonsulenter opdateres om den nyeste udvikling i fjerkræproduktionen, og der skabes 
synergi mellem økonomi- og produktionsrådgivere. Fjerkræproduktionens regnskabs- og drifts-
grensanalyser samt Business Check ordninger kvalitetssikres og udvikles, så de bliver endnu 
mere brugbare værktøjer. 

2. Analyser af produktivitetstal samt vidensindsamling og formidling  
Der afholdes en temadag samt fagcafeer hos (nogle af de bedste) producenter med fokus på 
produktion og Effektivitetskontrol. Projektet indebærer ligeledes afholdelse af kursus for nye 
producenter, udgivelse af FjerkræNyt og vidensformidling via faglige artikler. 

 
 
 
Projektets resultater og effekter: 
Der er afholdt: 
• 1 workshop om foder for æg- og foderproducenter 
• 1 temadag fjerkræproduktion og økonomi 
• 1 kursus for nye producenter om hold af slagtekyllinger  
• 2 erfamøder for økonomikonsulenter med 2 virksomheds/besætningsbesøg  
Der er udsendt: 
• 4 numre af nyhedsbrevet ”FjerkræNyt” 
• 2 business check rapporter til fjerkræproducenter 
• Der er publiceret: 6 artikler i Dansk Erhvervsfjerkræ mv. + 5 artikler/rapporter på Landbrugsinfo, mv. 
• Der er udført 1 studietur til Holland med European Network for organic egg production 2015. 

 
Nyhedsbrevet ’FjerkræNyt’ som regelmæssigt sendes ud til alle fjerkræproducenter gør dem opmærksom-
me på temadage, kurser samt ny viden fx vedr. management metoder som kan forebygge fjerpilning eller 
optimere daggamle kyllingers opstart. Et andet delresultat er, at Business Check for slagtekyllinge- og kon-
sumægsproduktion kvalitetssikres og sendes til fjerkræproducenterne. Dette inspirerer til benchmarking på 
økonomital, og viser hvor, producenterne kan øge produktionens bæredygtighed. 
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Det gavner fjerkræproducenternes finansieringsmuligheder til produktionsudvidelser samt fastholdel-
se/nyskabelse af arbejdspladser, når økonomirådgivere kender til fjerkræproduktionens forrentningsmulig-
heder. Denne viden får de via dette projekt. Det løfter erhvervets konkurrenceevne, når Business Check 
Fjerkræ skærper producenternes fokus på at forbedre økonomien. 

Note 23a. Gødning på bånd og gulv, - konsumægshøner 

Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet til er ydet i henhold til land-
brugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med henblik på medfinansiering af det 
danske landdistriktsprogram, jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistrikts-
loven), Erhvervsudviklingsordningen, jf. bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for 
den primære jordbrugssektor. 

Projektets formål og indhold: 
Det er en generel opfattelse blandt ægproducenter, at deres aktuelle gødningsmængde er mindre end de 
normtal for gødningsmængder, som myndighederne anvender. Producenterne stilles fra myndighedernes 
side ofte over for nogle volumenkrav til deres opbevaringsfaciliteter, som producenterne opfatter som alt for 
store i forhold til den faktiske gødnings- og dybstrøelsesproduktion. Fordelingen af gødning (fast/ dybstrøel-
se) har meget stor betydning for NH3-fordampningen. I etageanlæg er denne fordeling estimeret. Det er 
opfattelsen, at andelen af fast gødning, der afsættes i etageanlægget er væsentlig højere end de 75 pct., 
som myndighederne ved nugældende praksis accepterer. Det er væsentligt at få fastlagt den reelle forde-
ling. Formålet er at tilvejebringe mere sikker viden om mængden af gødning, gødningens næringsstofind-
hold og ammoniakemission hos konsumægproducerende høner. Især i anlæg med etagesystemer lægges 
vægt på at måle andelen af gødning fra henholdsvis gødningsbånd og gulv. 
 
Projektets aktiviteter: 
Seks forsøgsværter deltog, heraf 4 x skrabeægproduktion og 2 x økologisk ægproduktion.  
Registreringer 
• Foderforbrug og ægproduktion registreres for hvert hold i overensstemmelse med E-kontrollens princip-

per. Herudover registreres forbrug af strøelse og grovfoder, sådan at næringsstofindhold kan beregnes. 
Ved ind- og udsætning vejes hønerne, og i produktionsperioden noteres antallet af døde høner, så det 
kan indgå i beregningen af, hvor meget næringsstof, der er aflejret i dyrene. 

• Udmugning, fjernelse af strøelse i stald og veranda blev registreret ved vejning og optælling af vognlæs.  
Ved slut blev alt hvad der blev fjernet fra huset vejet og registreret. 

 
Analyser 
• Gødning, strøelse, og evt. grovfoder blev analyseret fra alle flokke flere gange i løbet af produktionspe-

rioden. 
• Hønsepulp blev analyseret på samme måde fra to deltagende + 4 andre flokke 
• Måling af ammoniak i luft 
• Massebalanceberegninger 
Ud fra indsamlede data blev der for hvert hold udarbejdet en massebalanceberegning, efter princippet: Næ-
ringsstof tab = Næringsstof tilført – (næringsstof aflejret i æg, kød og gødning). Beregningen udførtes pri-
mært med henblik på at bestemme mængden af N, som tabes ved emission og denitrifikation, men data for 
fosfor vil også kunne anvendes fremover. 
 
Projektets resultater og effekter: 
Projektet har bidraget til en bedre vurdering af miljøpåvirkning, bl.a. ved dokumentation af gødningsproduk-
tion pr. årshøne samt påvisning af fordeling af gødning på bånd og gulv. Dette giver mere realistiske bereg-
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ninger af N og P 
Gødningen er en vigtig ressource for landmanden, og projektets resultater peger mod en gødningsprodukti-
on pr. konsumægsårshøne, der ligger lavere end tidligere antaget. Projektet omfatter også analyser af N og 
P i hele produktionen, med mulighed for at gennemføre vejledende beregninger af emissioner og balance, 
samt af gødningens værdi for planteproduktionen. 

 
Projektet har fået konkretiseret problemet kvælstofemission fra konsumægsstalde med etageanlæg på et 
opdateret vidensgrundlag. Aarhus Universitet har tidligere fastslået, at der er forskel på emissionen fra gød-
ning på gulv og på gødningsbånd. Projektet har vist fordelingen af gødning på bånd og gulv. Samtidig kan 
man ved at følge fosforindholdet give et kvalificeret bud på hvor meget gødning der lægges i hønsegården i 
økologiske- og fritgående flokke.  
Et bedre vidensgrundlag vil øge mulighederne for målrettet miljøindsats, og reduktion af miljøgener fra pro-
duktionen vil sikre produktion og dermed arbejdspladser fremover.  
 
Ved hjælp af projektets data kan man ved masseberegninger anslå både kvælstofemission og fosforbalance 
for denne type af staldsystem. 

Note 25. Zoonosedatabasen for fjerkræbranchen 

Tilskudsmodtager: Det Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var, at håndtere sygdomsoplysninger i en database, således at de er tilgængelige for be-
kæmpelse af ikke-anmeldepligtige og anmeldepligtige fjerkræsygdomme i primærproduktionen. 
 
• Løbende styring og opdatering af Zoonosedatabasen. 
• Sikring og validering af de data der tilgår zoonosedatabasen. 
• Behandling og anvendelse af data, der ligger i zoonosedatabasen. 

Projektets aktiviteter: 
Databasen sikrer registrering og statiske analyser vedr. Salmonella, Campylobacter, Aviær Influenza samt 
indberetning vedr. Newcastle Disease.   
• Daglig indlæsning og validering af filer med prøvesvar fra akkrediterede laboratorier 
• Ugentlig kørsel af prøveindkaldelser, rykkere, breve til pakkerier, spørgsmål til Fødevareregioner vedr. 

indkaldelser og status på prøveindsendelser. 
• Overordnet gennemføre rettelser, ændringer, programmeringsomlægninger m.m. i databasen som følge 

af ændringer i lovgivningen, producentforhold eller andet. 
• Mistankeregistrering om smitte med Salmonella, Aviær Influenza eller andet på alle besætningstyper 

samt offentlige tilsyn, bliver oprettet og håndteret.  
• Løbende opfølgning og tilpasning af indtastede standarddata for alle primærproducenter i databasen. 
• Løbende offentliggørelse af resultater via databasen for Salmonella, Newcastle Disease og Aviær Influ-

enza på www.danskfjerkrae.dk,  som er målrettet primærproducenterne. 
 

Projektets resultater og effekter: 
Primærproducenterne vil have mulighed for via LF at benytte et værktøj, der kan bidrage til bekæmpelse af 
såvel zoonoser som smitsomme fjerkræsygdomme. Via information fra databasen vil primærproducenten 
kunne handle hurtigt i egen produktion, da svar på analyseresultater er koblet direkte op til den aktive flok 
på ejendommen.  
 
Desuden kan der ske sammenligning mellem primærproducentens egne data og andre produktioners data, 
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hvilket kan føre til tilpasninger i den enkeltes produktion. 
 
Zoonosedatabasens registreringer danner fundamentet for en effektiv bekæmpelse af zoonoser, andre fjer-
kræsygdomme og smitsomme fjerkræsygdomme i primærproduktionen.  Det er et væsentligt bidrag til sik-
ring af markedsadgang til såvel EU som tredjelande ligesom det bidrager til sunde dyr gennem minimering 
af risiko for introduktion af sygdom og hurtig bekæmpelse i tilfælde af sygdom, hvilket også bidrager til en 
øget fødevaresikkerhed. Det er i samfundets interesse at have en sund og ”sygdomsfri” fjerkræproduktion, 
som er en forudsætning for afsætning. 

Note 26. Veterinær servicering af fjerkræproduktionen 

Tilskudsmodtager: Det Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at sikre fjerkræproducenternes adgang til veterinær assistance, således at branchen 
kan agere hurtigt og effektivt ved sygdomsudbrud. Den veterinære assistance udføres af Landbrugets Vete-
rinære Konsulenttjeneste (LVK). Herudover var formålet at koordinere, udveksle data og videndele mellem 
branchen og LVK 
 
Projektets aktiviteter: 
• Veterinær assistance til fjerkræproducenter, herunder stille diagnoser, rådgive og forebygge fjerkræ-

sygdomme 
• Overvåge forekomsten af alle fjerkræsygdomme  
• Udgøre en del af det nationale veterinære beredskab mod smitsomme fjerkræsygdomme 
• Indberette data vedr. fjerkræsygdomme til koordinatorfunktionen 
• Indsamle viden fra arbejdsgruppen Salmonella Task Force, de tekniske arbejdsgrupper samt andre 

relevante fora 
• Afholdelse af møder årligt med deltagelse af LVK og koordinatorfunktionen 
• Sikre en løbende uddannelse og efteruddannelse af de relevante dyrelæger tilknyttet LVK 
• Koordinatorfunktion, herunder formidling af viden til branchens primærproducenter 
• Løbende opsamling og evaluering af medicinforbruget i fjerkræproduktionen 
• Løbende opsamling og evaluering af sygdomssituationen i fjerkræproduktionen 
• Servicere branchen således at de konkrete strategier og målsætninger fastlægges til størst gavn for 

producenterne 

Projektets resultater og effekter: 
Projektet har sørget for, at fjerkræproducenterne har adgang til veterinær assistance på et højt fagligt ni-
veau, således at sygdomsproblemer i fjerkræflokke kan blive behandlet hurtigt og korrekt.  
 
Desuden er følgende opnået: 
• Rådgivning af primærproducenter 
• Indberetninger af data vedr. fjerkræsygdomme til koordinatorfunktionen 
• Afholdelse af møder med deltagelse fra LVK og koordinatorfunktionen 
• Skriftlig opsamling og evaluering af medicinforbrug og sygdomssituationen i fjerkræproduktionen 
• Udarbejdelse af artikler i Dansk Erhvervsfjerkærs blad. 
• Drøftelse vedr. nye tilgængelige vacciner for primærproduktionen 
• Sikre leverance af nødvendige vacciner 

 
Effekten af projektet er, at fjerkræflokkene og den enkelte producent har adgang til rådgivning på et højt 
veterinært niveau. Samlet medvirker projektet således til at sikre det høje veterinære stade, som er en for-
udsætning for afsætning på såvel hjemme- som eksportmarkeder til gavn for erhvervet og det danske sam-
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fund. 

Note 27. Holdbarhed og kvalitet af træbryst i slagtekyllinger 

Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at afdække sammenhængen imellem produktionsforhold og forekomsten af træbryst, 
herunder korrelationen til trædepudesvidninger og vægt. Desuden vurderes betydningen af træbryst for 
kødets vandholdeevne, vandaktivitet, og sammensætningen og aktiviteten af den mikrobielle flora under 
lagring af produktet. 
 

Projektets aktiviteter: 
Arbejdspakke 1: Undersøgelser af træbryst i forhold til produktionsparametre (inklusiv prøveudtagning) 
• Udvidede registreringer af foderforbrug og dødelighed hos en kyllingeproducent (høj træbryst frekvens) 
• Registreringer hos producent to gange i produktionsperioden af: træbryst, vægt af krop, hjerte og 

brystmuskel, kliniske undersøgelser, trædepudesvidninger, bevægelighed i vinger og sygdomsfore-
komst. -På slagtelinjen udtages brystfileter fra hver træbryst kategori til mikrobiologiske og teknologiske 
analyser. 

 
Arbejdspakke 2: Bestemmelse af teknologisk kvalitet 
• Brystfileter pakkes i modificeret atmosfære (4 grader C i 14 dage). Løbende bestemmelse af pH, vand-

holdeevne (centrifugering + NMR), og tekstur målinger.  
 
Arbejdspakke 3: Mikrobiologiske undersøgelser 
• Sammensætning af den dominerende mikrobiologiske flora bestemt ved isolering og 16sRNA sekvente-

ring. Denne korreleres til teknologiske kødkvalitetsparametre. 
 
Alle beskrevne aktiviteter er udført, prøver indsamlet og analyseret, databehandling er under udarbejdelse 
 
Projektets resultater og effekter: 
De praktiske forsøg, registreringer og analyser er gennemført. Foreløbig opgørelse af resultater viser at 
brystmuskler med svær træbryst har et højere pH samt større dryptab og mere frit vand end kontrol og min-
dre udpræget træbryst hvilket er i overensstemmelse med en del af den sparsomme litteratur på området. 
Fra slagtetidspunktet til 3 dage efter falder hårdheden af det svære træbryst hvilket er den udokumenterede 
erfaring fra industrien. Det totale antal af bakterier lader ikke til at være påvirket af træbryst, men entero-
bacteriaceae (fækale bakterier) ser ud til at have bedre vækstbetingelser i brystfileter med træbryst. 
 
I øjeblikket lider producenterne ikke et økonomisk tab idet træbryst kvalitetsdefekten ligger hos slagterierne, 
men meget tyder på at fænomenet udvikles inden kyllingerne forlader producenten. Dette kan forringe slag-
teriernes økonomi og dermed afregning til producenterne, men endnu værre hvis fænomenet erkendes hos 
forbrugeren som dels et kvalitets problem og sandsynligvis også et velfærdsproblem. Dette kan skade kyl-
lingekødets popularitet og dermed afsætning. 
 
De mikrobiologiske konsekvenser (vækstbetingelser) af træbryst bliver belyst. Dette fører til at risikoen er 
kendt dvs. enten at den er uændret i forhold til normalen eller der kan tages forholdsregler i forhold til pato-
gene bakterier og fordærv. 
 
Projektet bidrager til erkendelse af den biologiske baggrund mht. en indikation om hvor tidligt i produktions-
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perioden fænomenet initieres. Hvis fænomenet skal afhjælpes skal flere led i kæden arbejde sammen da 
slagterierne alene ikke kan løfte opgaven. 

Note 28. Fjerpilning og den ernæringsmæssige sammenhæng 

Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at kortlægge niveauet af fjerpilning, fjerædning og kannibalisme i skrabe- og økologi-
ske æglæggerbesætninger samt at undersøge den ernæringsmæssige sammenhæng. Desuden blev det 
undersøgt, om det er muligt at identificere nogle blodparametre, der er korreleret med risikoen for udvikling 
af fjerpilning, fjerædning og kannibalisme. 
 
Projektets aktiviteter: 
Dataindsamlingen blev udført i 35 tilfældigt udvalgte besætninger fordelt på 15 besætninger af skrabehøner 
og 20 besætninger af økologiske høner.  
 
Arbejdspakke 1 – niveau af fjerpilning, fjerædning og kannibalisme 
• I arbejdspakke 1 blev niveaet af fjerpilning, fjerædning, kannibalisme samt brystbens- og fodskader i de 

udvalgte besætninger kortlagt.  
 
Arbejdspakke 2 – næringsstofforsyning og vurdering af foderets kemiske sammensætning  
• I forbindelse med besætningsbesøgene blev der taget foderprøver og indhentet indlægssedler. Alle 

foderprøver blev analyseret for tørstof, aske, kvælstof, aminosyrer, fedt, calcium, fosfor, stivelse og suk-
ker.  I de økologiske besætninger vil der desuden blive lavet en opgørelse over hvilke typer af grovfo-
der, mængder der blev tildelt per høne, samt en vurdering af vegetationen på udearealerne. 

 
Arbejdspakke 3 – pilotprojekt vedr. risikofaktorer i blod 
• I arbejdspakke 3 blev der screenet for henholdsvis kroniske og akutte effekter af en eventuel sammen-

hæng mellem fjerpilning, fjerædning og ernæring og om det kan måles på udvalgte parametre i blod. 
Blodprøver blev indhentet fra udvalgte besætninger. Alle blodprøver blev analyseret for niveauet af glu-
cose, NEFA, beta-hydroxybutyrate, total protein, urinsyre, kreatin, calcium og fosfor. 

 
 
Projektets resultater og effekter: 
To videnskabelige artikler er accepteret og forventes trykt indenfor de næste 3 måneder: 
 
En ekstra artikel forventes indsendt i løbet af 2016. Artiklen vil være baseret på resultaterne fra pilot-delen 
(arbejdspakke 3) af nærværende projekt: For nogle af de udvalgte blodparametre blev der fundet forskelle 
mellem skrabeægs- og økologiske høner, bl.a. indikatorer for beskadigelse af blødt væv (muskulatur etc.). 
Derimod var sammenhængen mellem forskellige blodparametre og foderets indhold af nærringsstoffer min-
dre klar, selvom der var en tendens til negative korrelationer til indholdet af visse aminosyrer. Resultaterne 
antyder desuden, at grovfoderets ernæringsmæssige værdi kan have betydning for fjerdragtens kvalitet.  

Note 29. Dysbakteriose hos slagtekyllinger 

Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: 
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Projektet formål var at karakterisere og afdække faktorer og sammenhænge der fører til udvikling af dysbak-
teriose, et på nuværende tidspunkt kun dårligt defineret sygdomskompleks med stadig større økonomisk og 
velfærdsmæssig betydning for den danske slagtekyllingeproduktion. Undersøgelserne tager udgangspunkt i 
den aldersrelaterede udvikling af tarmens funktion, tarmens mikroflora og det tarm-associerede immunsy-
stem. I projektet vil der blive stillet skarpt på den kritiske tidsperiode mellem dag 21-28, hvor mave-tarm 
sundhedsmæssige problemer herunder dysbakteriose og nekrotiserende enteritis typisk opstår. 
 
Projektets aktiviteter: 
Fonden har medfinansieret et Ph.d. projekt, herunder forsøgsarbejde, studieophold og gennemførelse af 
kurser.  
 
1. Forsøgsarbejde 
• Gennemførelse af forsøg med 1200 slagtekyllinger for at undersøge indflydelse af ensileret kernemajs 

på produktionsresultater, næringsstoffernes fordøjelighed samt udvikling af den mikrobielle tarmflora 
med fokus på perioden fra d 21 til d 28, hvor problemer relateret til dysbakteriose opstår. 

• Gennemførelse af alle relaterede analyser, herunder mikrobiologiske undersøgelser, kemiske analyser 
af foder og gødning, fordøjelsesenzymer, ekstraktion af DNA fra indhold af kro, kråse, tyndtarm og 
blindtarmene.  

• Gennemførelse af statistiske analyser.  
 

2. Studieophold hos Prof. Gerald Tannok, Department of Microbiology and Immunology, University of Ota-
go, New Zealand. Den Ph.d.-studerende blev i løbet af opholdet oplært i prøvebehandling til next gene-
ration sequencing og det nødvendige værktøj til analyse af sekvensdata  
 

3. Kurser: Gennemførelse af 5. Ph.d.-kurser: Kvantitativ ernæring: Absorption af næringsstoffer og stofskif-
te (Aarhus Universitet), Statistik (Københavns Universitet), qPCR analyser med henblik på prøvebe-
handling samt håndtering af data (TATAA Biocenter, Prag), tarmmikrobiologi (Aarhus Universitet), Bioin-
formatik for Mikrobiologi (Københavns Universitet). 

 

Projektets resultater og effekter: 
Ensileret kernemajs er en tilgængelig ressource der anvendes udbredt i svineproduktionen, men som ikke 
før har været afprøvet hos slagtekyllinger. De foreliggende resultater tyder på, at fodring med ensileret ker-
nemajs reducerer dødligheden hos slagtekyllinger og har en meget positiv indflydelse på trædepudesund-
hed. På denne måde er der primært tale om en forbedring af kyllingernes velfærd.  
 
Det forventes at projektets viden om ændringer i sammensætning af slagtekyllingernes tarmflora specielt i 
perioden 21-28 dage, hvor problemer med dysbakteriose typisk opstår, vil give en idé om, hvordan og hvor-
når man kan ændre fodringsmanagement for at reducere disse problemer. 
 
Reduceret dødlighed og forbedret trædepudesundhed forventes at resultere i en øget rentabilitet, forbedret 
produktionsøkonomi og konkurrencedygtighed.  
 
Den opnåede basale viden vedr. udvikling af slagtekyllingernes fordøjelsessystem vil danne basis for nye 
undersøgelser relateret til fodring og management. 
 
Projektet har produceret en række videnskabelige artikler, artikler til Dansk Erhvervsfjerkræ, og bidraget 
med indlæg ved internationale kongresser. 

Note 30. Fjerpilning hos skrabe- og frilandshøner med intakte næb 

Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 
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Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at kortlægge niveauet af fjerpilning og kannibalisme hos flokke af skrabehøner med 
intakte næb. Der vil blive redegjort for variation mellem indhusningssystem (etage- vs. kummesystem) og 
hønselinjer. 
 
Projektets aktiviteter: 
Fjerpilning og kannibalisme udgør fortsat et problem i den danske ægproduktion, men problemernes om-
fang kendes ikke. Et generelt forbud mod næbtrimning er vedtaget i flere af de lande, som Danmark læner 
sig op af i forbindelse med vedtagelser på dyrevelfærdsområdet. Herhjemme har erhvervet selv vedtaget at 
undlade næbtrimning af burhøner fra juli 2013, og næbtrimning er ikke tilladt i den økologiske ægproduktion. 
Der næbtrimmes dog fortsat i skrabe- og frilandsægproduktionen. Tilvejebringelse af status over fjerpilning 
og kannibalisme i disse produktionssystemer er derfor yderst relevant. Er problemerne reduceret væsentligt 
bør nødvendigheden af næbtrimning tages op til overvejelse. Udgør fjerpilning og kannibalisme derimod 
fortsat et væsentligt problem, er det vigtigt, at der findes konstruktive løsninger, så de skadevoldende ad-
færd undgås og så æglæggerbranchen er rustet til at et eventuelt generelt forbud mod næbtrimning også 
indføres i Danmark.  
 
Formålet med projektet var at kortlægge det nuværende niveau af fjerpilning, fjerædning og kannibalisme 
hos flokke af skrabehøner med intakte næb. Der vil blive redegjort for variation mellem hønselinjer. Dataind-
samlingen vil blive udført i 8 besætninger med skrabehøns med intakte næb. Fjerdragt- og hudbedømmel-
ser vil blive foretaget, og gødningsklatter vil blive undersøgt for indhold af fjer. Disse data vil blive sammen-
holdt med lignende undersøgelser i flokke af næbtrimmede skrabehøner. Projektet vil således bidrage med 
relevant dokumenteret information til vurdering af muligheden for og konsekvenser af et eventuelt generelt 
forbud mod næbtrimning i den konventionelle ægproduktion. 
 
Konkret er gennemført 
• Dataindsamlingen omfatter 10 flokke af næbintakte skrabehøner.  
• Forekomsten af fjerdragts-, fod- og brystbensskader i alle de udvalgte besætninger er blevet kortlagt 

ved 32 uger.  
• Forekomsten af fjerdragts-, fod- og brystbensskader i 5 ud af de 10 udvalgte besætninger er blevet kort-

lagt ved 62 uger. 
 
Projektet har bidraget med viden om omfanget af fjerpilning, fjerædning og kannibalisme hos frilands- og 
skrabehøner med intakte næb samt vurdering af mulighederne for at udfase brug af næbtrimning i den dan-
ske frilands- og skrabeægsproduktion. 

Note 31. Undersøgelse af mikrofloraen i forbindelse med organoleptiske forandringer af ferske fjer-
kræprodukter. 

Tilskudsmodtager: Københavns Universitet 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at analysere og identificere faktorer, der nedsætter holdbarhedstiden af ferske fjerkræ-
produkter. Hele ferske kyllinger er blevet udtaget på slagteriets kølelager og opbevaret på køl, og til forskel-
lige tider er der bestemt forandringer i lugt og konsistens, og påvist bakteriearter ved dyrkning og uden 
dyrkning (mikrobiota). Der er desuden i forbindelse med slagtningen udtaget prøver fra ”kritiske punkter” på 
slagtelinjen, som ligeledes er analyseret bakteriologisk. Analysen er foretaget på 5 forskellige slagtedage 
med dyr fra 5 forskellige danske primærproducenter. Der desuden foretaget én tilsvarende analyse af ferske 
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kyllinger fra et norsk slagteri. 

 
Projektets aktiviteter: 
En plan blev etableret for udtagning af prøver på slagteriet på 5 tidspunkter herunder udvælgelsen af pri-
mærproducenter. Desuden blev det planlagt at udtage prøver på et norsk slagteri. En hjemmeside er etable-
ret for projektet.    
 
De organoleptiske analyser af pakker med hele kyllinger blev gennemført, der blev udtaget prøver til mikro-
biologiske analyser og DNA ekstraktion. Samtidig med udtagning af prøver af hele kyllinger blev der på slag-
teriet udtaget mikrobiologiske prøver på ”kritiske punkter” på slagtelinjen. Først blev 10 prøver DNA ekstra-
heret og analyseret ved metagenomanalyse for 10 prøver. Da resultaterne viste sig at være pålidelige blev 
resten af prøverne (25) sendt til sekventering.  
 
Styregruppen er løbende blevet orienteret om projektets fremdrift med vægt på de organoleptiske forandrin-
ger, og mikrobiota-analysen og metagenomdata sammenholdt med resultater fra dyrkning af bakterier. 
Forskningsresultaterne fra projektet er skrevet sammen som et manuskript til et internationalt mikrobiologisk 
tidskrift med peer review. En kort artikel på dansk som sammenfatter resultaterne til "Dansk Erhvervsfjer-
kræ". Projektet er præsenteret som en poster ved Danmarks Mikrobiologiske Selskabs konference. 

 
 
Projektets resultater og effekter: 
Den organoleptiske holdbarhed vurderet ud fra konsistens og lugt varierede fra 8-12 dage for de danske 
prøver, mens de norske havde længere holdbarhed. Den observerede nedsatte holdbarhed var ledsaget af 
en stigning i total kimtal på 5-6 log enheder og en højere andel af mælkesyrebakterier, Brochothrix thermo-
spacta og forekomst af Gram negative bakterier. Bioinformatik-analysen viste en højere diversitet af bakteri-
er efter kort tids lagring sammenlignet med længere tid (ingen signifikant forskel imellem flokke). Analysen 
viste dominans af ”Firmicutes” (Gram positive) og mindre forekomst at ”Proteobacteria” og Bacteroidia 
(Gram negative). Totalt forudsagde microbiom analysen mere end 150 forskellige bakteriearter på de ferske 
kyllinger. Indtil dag 4 dominerede arter inden for Lactobacillus, Bacillus, Chryseobacterium og Flavobacteri-
um, mens arter indenfor Brochothrix, Carnobacterium og Vagococcus derefter steg i forekomst. Arter inden-
for især Janthinobacterium, men også Pseudomonas og Acinetobacter udviste relativ lav forekomst, og der 
kun kunne forudsiges ganske lav forekomst indenfor Serratia og Arcobacter. Janthinobacterium var for-
holdsvist højere på norske end danske kyllinger dag 8-16.    
 
Der var for det meste en sammenhæng imellem bakterier identificeret med dyrkning og uden, dog kunne 
Vagococcus kun findes uden dyrkning og observationen af dens rolle i fordærvelse af fersk fjerkræ er såle-
des ny. Fund at længere holdbarhed og færre og andre bakterier på norsk kylling kan danne udgangspunkt 
for forbedringen af holdbarheden af tilsvarende danske produkter. Dog var det norske produkt pakket i en 
atmosfære uden ilt, som måske er problematisk at anvende på det danske marked. Forskelle i primærpro-
duktionen eller slagtelinjerne bærer formentlig også ansvaret for de observerede forskelle imellem danske 
og norske kyllinger.  
 
Et pilotstudie af forekomsten af kuldetolerante bakterier på kritiske punkter af slagtelinjen viste, at de samme 
typer af bakterier stort set kunne findes igennem hele produktionslinjen fra skoldekar til kølerum. Dog var 
niveauet på køleudstyret betydeligt højere end på de andre punkter. Det var desuden en betydelig variation i 
niveauerne af kuldetolerante bakterier imellem de forskellige prøvetagninger, som formentlig kan relateres til 
forskelle imellem flokke, men variationen imellem prøvetagninger kan ikke udelukkes.   
 
En liste med 10 arter som kan bruges som indikatorbakterier i det videre arbejde med at optimere holdbar-
heden af ferske fjerkræprodukter er udarbejdet. Denne liste anvendes i et nyt projekt finansieret af Fjerkræ-
afgiftsfonden, og det har til formål at udvikle en kvantitativ PCR påvisningsmetoden, som kan bruges i slag-
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teriernes kvalitetskontrol og i det videre perspektiv med at forbedre holdbarheden af ferske fjerkræprodukter. 

 
Projektets resultater vil i 2016 danne baggrund for udvikling af kvantitative PCR baserede påvisningsmeto-
der for fordærvelsesbakterier på ferske fjerkræprodukter. Med disse metoder kan ændringer i management 
hos primærproducenter eller på slagteriet undersøges som vil øge holdbarheden af de ferske fjerkræproduk-
ter. Hvis holdbarheden øges, forventes en bedre indtjening til primærproducenten at kunne opnås.  
 
Projektet kan bidrage med viden således til at udnytte ressourcerne bedre på slagterier og med en højere 
indtjening til erhvervet som følge. Hvis holdbarheden af ferske fjerkræprodukter på længere sigt kan øges, 
kan medspild yderligere begrænses. Øget viden om de psykrofile bakterier på fjerkræprodukter og på slag-
telinjen kan anvendes til at vurdere om slagteriets personale eksponeres for skadelige mikroorganismer. 

Note 32. Undersøgelse af effekt af Poulvac E. coli vaccination i klækker på 1. uges dødelighed og 
udvalgte produktionsparametre under opdræt og produktion i konsumægflokke 

Tilskudsmodtager: Københavns Universitet 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at eftervise hypotesen om, at vaccination i klæggeren, når 50-75 pct. af kyllingerne er 
klækket, vil kunne beskytte mod horisontal smitte og nedsætte risikoen for efterfølgende colibacillose signifi-
kant. Herudover at undersøge effekten af vaccination med Poulvac E. coli i klæggeren på 1. uges dødelig-
hed og udvalgte produktionsparametre i opdræts- og produktionsperioden, samt kortlægge populationen af 
E. coli med henblik på at vurdere en effekt i forhold til en mulig nedsat risiko for udbrud af colibetinget syg-
dom i den vaccinerede flok. 
 
Projektets aktiviteter: 
Dyr til vaccinationsforsøget blev udvalgt således at alle dyr til vaccination og kontrol havde deres ophav i 
samme forældredyrsflok til konsumægsproduktion. 36,000 rugeæg fra denne flok som stammede fra 39 
ugers gamle forældredyr blev fordelt på to rugemaskiner. Ved klækning af ca. 50 pct. af æggene 18 timer 
før tømning blev 120 tilfældigt udvalgte kloaksvabre taget fra de nyklækkede kyllinger. E. coli blev derefter 
isoleret på blod agar (BA). Umiddelbart efter denne svabring blev 30,000 doser of POULVAC® E. coli med 
AviBlue® manuelt sprayet ud over alle bakker med kyllinger i rugemaskinerne. Umiddelbart inden tømning 
blev 60 kyllinger svabret med henblik på isolering af E. coli inkl. vaccinestammen. Der blev tilsvarende ind-
samlet kloaksvabre efter 3, 9, 10, 21 og 61 uger. For at genisolere vaccinestammen blev taget 10 kolonier 
fra hver primær BA plade og de blev derefter gen-dyrket parallelt (patching) på minimalmedie og BA.  
 
Kontrolflokken havde samme størrelse, og der blev isoleret E. coli på samme måde som i den vaccinerede 
flok, dog blev der ikke taget prøver for at eftervise vaccinestammen, og der blev kun isoleret E. coli ved 
kloaksvabring til og med 60 uger.  
Det var desværre ikke muligt at sammenligne den vaccinerede flok med kontrol på samme produktionsen-
hed, hvilket oprindeligt var planlagt.  
 
Revaccination er foretaget i opdræt ved 12 uger. Kloaksvabre er derefter udtaget og analyseret efter at flok-
ken er blevet flyttet til produktion.  
 
Døde dyr er indsamlet af producenterne igennem både opdræt og produktionsperioderne. Døde dyr indsam-
let af producenterne (vaccination og kontrol) er blevet obduceret herunder analyseret for bakteriologi. 
 
Projektets resultater og effekter: 
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• Vaccinestammen af E. coli er påvist i kyllinger i opdræt til konsumægsproduktion i op til 10 uger ef-
ter vaccination i klægger. Det et langt mere end de 5 uger som loves af producenten af vaccinen 
(Zoetis).  

• Vaccinestammen af E. coli er påvist i produktion, i dyr som blev genvaccineret umiddelbart inden 
flytning fra opdræt og den er herefter genfundet i dyr der er helt op til 61 uger. 

• Prævalencen af vaccinestammen i forhold til andre E. coli i samme dyr var højest lige efter vaccina-
tion i klægger, der var et fald ved 8 uger, men igen en stigning ved 10 uger. Efter revaccination kun-
ne vaccinestammen stadig findes i de 21 uger gamle opdrætsdyr. I æglæggende dyr på 61 uger 
kunne vaccinestammen findes i hvert 6. dyr. 

Vaccination med den levende E. coli vaccine kan reducere uforudsete tab som følge af colibaccinose. Effek-
ten er formentligt størst i den økologiske ægproduktion og mindre i konventionel konsumægsproduktion. Der 
er ikke store erfaringer med vaccinen i forbindelse med produktionen af slagtekyllinger, da den er forholdvis 
dyr at anvende. Erfaringer fra udlandet er positive. 

Note 33. Indsamling og formidling af udenlandsk viden 

Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 

Hovedformål: Afsætningsfremme 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at indsamle og formidle viden fra udlandet omhandlende fjerkræproduktion, herunder 
fjerkræ i bred forstand som æglæggere, slagtekyllinger, ænder, kalkuner, vildfugle og strudse. 
 
Projektets aktiviteter: 
Følgende aktiviteter er gennemført 
 
1. Indsamling af viden fra udlandet 
Der er indsamlet viden fra flere forskellige steder, eksempelvis ved kongresser, konferencer eller møder 
afholdt af store europæiske og verdensomspændende organisationer inden for æg- og slagtefjerkræsekto-
ren, ved besøg hos producenter, virksomheder, universiteter og forskningsinstitutioner, opsamling af inter-
nationale erfaringer og forskningsresultater, samt ved vidensdeling med de internationale virksomheder 
indenfor fjerkræbranchen i Danmark. 
 
2.   Udbredelse af den indsamlede vidensformidlingen er sket via a) Artikler i forskellige fagblade, herunder 
”Dansk Erhvervsfjerkræ”, b) Den årlige danske Fjerkrækongres samt c. Hjemmesider i regi af Landbrug & 
Fødevarer 
 
Projektets resultater og effekter: 
• Der er gennemført besøg hos flere producenter, virksomheder mv. i udlandet 
• Der er deltaget i og rapporteret fra flere konferencer 
• Der er lavet flere end 15 nyheder til hjemmesiden   
• Der er trykt flere end 12 artikler i fagblade 

 
Der er formidlet til alle interesserede, herunder Erhvervsfjerkræsektionens medlemmer, myndighedsfolk 
m.fl. Derudover har nyheder været og er offentligt tilgængelige på Erhvervsfjerkræsektionens hjemmeside. 
 
Projektet er med til at sikre, at primærproducenterne er i stand til at være konkurrencedygtige i en globalise-
ret verden. Det er nødvendigt hele tiden at holde produktionen opdateret og så moderne som muligt. Til 
dette er der brug for den nyeste viden både fra indland og udland. 
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Note 34. Oplysning og dialog om produktionen 

Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 

Hovedformål: Afsætningsfremme 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var at øge de danske forbrugeres og meningsdanneres viden om æg- og slagtekyllinge-
produktionen i Danmark. Dialog med forbrugere og meningsdannere er afgørende for, at erhvervet også 
fremadrettet kan producere og afsætte deres produkter. 

Projektets aktiviteter: 
Følgende aktiviteter er gennemført: 
1. Besøg af journalister, skribenter, meningsdannere og lignende hos producenter 

Der har været besøg af meningsdannere m.fl. hos flere producenter. Blandt andet et besøg af 
Formanden for Forbrugerrådet Anja Phillips. 

2. Dialogarrangementer mellem forbrugere og producenter m.fl. 
Der er gennemført korte dialogarrangementer i forbindelse med Erhvervsfjerkræsektionens del-
tagelse på Roskilde Dyrskue og Food Festival. Her har producenterne fået mulighed for at for-
tælle om deres produktion og forbrugerne har haft mulighed for at stille spørgsmål. 

3. Evaluering af aktiviteterne 
Ved udvalgte aktiviteter er forbrugernes viden blevet kortlagt ved hjælp af spørgeskema og det 
har givet vigtig viden om hvor forbrugerne mangler viden. 

 
Projektets resultater og effekter: 
Projektet har gennemført besøg hos producenter for meningsdannere og forbrugere, deltaget i Roskilde 
Dyrskue, Food Festival og Åbent Landbrug, og i den forbindelse gennemført mindst 12 små dialogarrange-
menter mellem forbrugere og producenter. Projektet har også lavet statistik, der kortlægger forbrugernes 
viden om og holdninger til fjerkræproduktionen.  
 
Projektet er formidlet bredt ud igennem omfattende medieomtale, og bidraget til en bedre forståelse for den 
primære produktion og afledt større accept. Der er brug for en "licens to produce". Større viden om hvordan 
produktionen egentlig foregår, hvilket kan gøre debatten om produktionen mere nuanceret, og bidrage til et 
forbedret omdømme. 

Note 35. Uddannelsesmateriale til landbrugsuddannelserne 

Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 

Hovedformål: Uddannelse 

Projektets formål og indhold: 
Projektets formål var dels at udvikle undervisningsmateriale til landbrugsuddannelserne, således at flere 
landbrugselever får interesse for fjerkræ, dels at de bliver klædt bedre på til at varetage en sådan produkti-
on. 
 
Projektets aktiviteter: 
Følgende aktiviteter er gennemført: 
1. Indsamling af tilgængelig viden om fjerkræproduktion 
Der er indsamlet allerede tilgængeligt materiale om fjerkræ, der anvendes på landbrugsuddannelserne og i 
lignende undervisningssammenhænge. Derudover har der været taget kontakt til flere faglærere på land-
brugsuddannelserne for at kortlægge behov og ønsker til materialet. 
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2. Udvikling og opsætning af undervisningsmateriale 
På baggrund af den indsamlede viden er der udviklet et introduktionsmateriale til ægproduktion, samt et 
introduktionsmateriale til slagtefjerkræproduktion, herunder test din viden materiale. 
3. Udbredelse af undervisningsmaterialet 
Sidste del af projektet handler om opsætning og udbredelse af materialet. 
 
Projektets resultater og effekter: 
Projektet har udviklet nyt undervisningsmateriale som kan introducere landbrugseleverne til fjerkræprodukti-
on. Nye fjerkræinteresseret, som kan være med til at booste branchen. Landbrugsuddannelser uddanner 
fremtidens landmænd, og repræsenterer i høj grad de kommende generationer af landmænd, som opnå 
glæde af materialet. 
Materialet bidrager både til at skabe, men også at fastholde interesse for produktionen. Materialet vil også 
være tilgængeligt via en ny hjemmeside 

Note 36. Infektionsevnen af Salmonella Typhimurium DT41 i rugeægshøner og slagtekyllinger 

Tilskudsmodtager: Danmarks Tekniske Universitet 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: 
Slagtekyllingeproduktionen i Danmark har været generet af gentagne introduktioner af Salmonella Typhi-
murium DT41 (herefter DT41) i rugeægsflokkene. Projektet formål er at belyse om DT41 typen besidder 
særlige egenskaber omkring infektionsevne der skal indregnes når de tilsyneladende komplekse smittefor-
hold skal udredes. Den nye viden vil bidrage til beslutningsgrundlaget for interventioner, der kan hindre de 
tilbagevendende og tabsvoldende infektioner. 
 
Projektets aktiviteter: 
Arbejdspakke 1: udvælgelse af relevante stammer til karakterisering og kyllingeforsøg. 
• På baggrund af historik og relation til fjerkræ er der udvalgt 18 DT 41 isolater fra DTU-Food’s isolatbank 

til sammenlignede karakterisering. dyr og dækker den historiske periode hvor DT41 er isoleret. Alle 18 
stammer er blevet hel-genom sekventeret og screenet for defekter i hilA genet der er et regulatorisk ge-
ne der styer Salmonella invasivitet. Salmonella Typhimurium DT41 havde ingen forandinger i genet 
sammenlignet med referencestammen Salmonella Typhimurium 4/74.   

• En delmængde af stammerne er blevet biokemisk karakteriseret og udviste ikke forskelle i biokemisk 
profil indbyrdes, men DT41 stammerne udviste svag H2S dannelse med svag sværtning. 

 
Arbejdspakke 2. Adhæsions- og invasionsevne i cellekultur  
• At kunne vedhæfte og invadere tarmvæggen er en naturlig del af infektionsmekanismen for alle typer af 

Salmonella. Invasionen er en nøje styret proces, der kræver et aktivt samspil mellem bakterien og vær-
tens tarmceller. Der er pt beskrevet mere end 20 forskellige gener, styret af hilA, i Salmonella, der alle 
har vigtige funktioner i invasionen. Men gener kan mutere hvorved genets funktion også ændres. Dette 
kan have betydning for bakteriens invasivitet som kun kan afsløres i et biologisk assay.  

• Del 1 Invasion i in-vitro cellekulturer.  
De 18 DT41 isolater fra udvalgt i arbejdspakke 1 screenes for forskelle i invasionsevne i celle 
kultur (int-407). Invasivitet blev sammenlignet med referencestammen Salmonella Typhimurium 
4/74. Invasiviteten varierede mellem DT41 stammerne. Nogle havde en invasion lig reference-
stammen, andre udvisteen 5-7 gange svagere invasion end reference stammen. Otte stemmer 
med forskellig invasion i cellekultur blev udvalgt til afprøvning af ivasivitet i tarm loops på kyllin-
ger på 3-4 uger og på læggehøns på 50 uger (Ross-308)  

• Del 2. In-vivo invasions studier I kyllingetarmloops.  
For at få bedst mulig grundlag for sikker beskrivelse af invasionsevnen, er forsøg i levende slag-
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tekyllinger centrale. I et sammenlignende studium på KU af evnen til invasion af kyllingetarm-
væggen hos 13-14 uger gamle Lohman Brown kyllinger viste et enkelt isolat af DT41 sig at væ-
re markant dårligere end de øvrige undersøgte S. Typhimurium fagtyper, og i særdeleshed dår-
ligere end S. Enteritidis PT4 (Aabo et al 2002). For at undersøge om det er et generelt træk ved 
DT41, undersøges invasionsevnen af en række forskellige DT41 isolater i tarm loop assay i 
Ross 308 kyllinger (slagtekyllingelinjen) i alderen 3-4 uger og 50 uger med sammenligning til 
udvalgte andre S. Typhimurium fagtyper og relevante kontrolstammer (Aabo et al 2002). Kyllin-
gerne vil være under fuld bedøvelse i hele forsøget.  

Forsøget på 3-4 uger gamle kyllinger måtte opgives da kyllingerne var for følsommme overfor bedøvelse til 
at de kunne ligge 3 timer bedøvet.  
 
Loopforsøgene på de 50 uger gamle æglæggere er halvt gennemført. Resultaterne er ikke endelige, men 
det tyder på at DT41 ikke har svagere invasivitet end vore referencestamme. 
 
Projektets resultater og effekter: 
Resultaterne som er opnået indtil nu tyder ikke på at antagelse om at DT41 tilsyneladende svage kolonise-
ring af de smittede dyr omkring 50 ugers alderen har sammenhæng til en lavere invasivitet fx på grund af 
defekter i invasiongenerne.  Ud fra DNA sekventering af det regulatoriske gen for invasion (hilA)sås ingen 
defekter i genet. Efterfølgende invasionsforsøg i cellekultur viser at der er forskelle invasivitet mellem stam-
mer i int-407 celler og for at bekræfte dette blev 8 stammer udtaget til podning i tarmloops på levende dyr. 
Forsøgene er kun halvvejs på grund af problemer med at holde dyrene i live under de ca. 4 timers bedøvel-
se. De nuværende data tyder ikke på at DT41 er dårligere invaderende i læggehøns på 50 uger end Salmo-
nella Typhimurium generelt, men en endelig konklusion må afvente de sidste eksperimenter. 
 
Hvis denne viden kan udmønte sig i færre infektioner i læggeflokkene vil udgifterne til sanering kunne redu-
ceres. 
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Baggrund 

I henhold til administrationsbekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010, § 8, stk. 6., skal 
Fjerkræafgiftsfonden hvert femte år udarbejde en eksportredegørelse. Eksportredegørelse skal opgøre den 
vurderede nytte, som eksportører af levende fjerkræ opnår ved de af Fonden gennemførte projekter.  
Formålet med eksportredegørelsen er at sikre, at Fonden i dets prioriteringer også varetager eksportørernes 
interesser i form af at sikre, at deres betalte afgifter står i rimeligt forhold til den nytte de opnår af projekterne. 

Seneste udarbejdet eksportredegørelse dækkede perioden 2006-2010. 

 

Eksportredegørelse for Fjerkræafgiftsfonden 2011-2015 

Eksportredegørelse for Fjerkræafgiftsfonden opgør nytteværdien af gennemførte afgiftsfondsprojekter 
sammenholdt med den i perioden betalte produktionsafgift. Eksportredegørelsen omhandler udelukkende 
nytteforholdet for eksportører af levende fjerkræ. Eksportredegørelsen er udarbejdet i henhold til 
administrationsbekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010, § 8, stk. 6. 

 

Resultat af eksportredegørelsen 

Eksportredegørelsen viser, at eksportører i perioden har indbetalt afgifter for i alt 1.382 t.kr., svarende til 2,7 
pct. af de samlede indbetalinger. En gennemgang af den estimerede nytte til gavn for eksportørerne udgør 
for perioden i alt 1.328 t.kr, svarende til 2,5 pct. af den samlende nytte. Afvigelsen mellem den betalte afgift 
og den opnåede nytte udgør derfor i alt -54 t.kr., hvilket betyder at eksportørerne har betalt 54 t.kr. mere i 
afgift end den opnåede nytte i perioden.  

 

Kategorisering af projekter og nytteværdi for eksportører 

I redegørelsen er der taget udgangspunkt i fem projektkategorier: 1) Fælles; 2) Slagt; 3) Æg; 4) Nationalt, 
der dækker over rent nationale fælles projekter og 5) Nationalt slagt. Til hver kategori er der estimeret en 
nytteværdi for eksportørerne. Denne udgør for hver af kategorierne følgende:  

1) Fælles: 3,6 pct. 
Nytten er udregnet som 2,7 pct. x 1,34 = 3,6 pct. Den ekstra faktor på 1,34 findes af overvægten af nytte 
til gavn for slagtesektoren i fælles projekter, baseret på det forhold mellem slagt (2/3) og æg (1/3), der 
også anvendes i Fondens andre opgørelser.  

2) Slagt: Nytten er sat til på 4 pct. og er udregnet som eksportørernes andel af de samlede indtægter fra 
produktionsafgifter på slagtesiden. 

3) Æg: Nytten er sat til nul pct.  
4) Nationalt: Nytten er sat til nul pct. 
5) Nationalt slagt: Nytten er sat til nul pct. 
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Opkrævede afgifter i % i %
Indenlandsk produktion (DK) 10.031 10.083 10.212 9.914 10.100 50.340 97,3% Fælles 3,6%
   Heraf slagt 6.762 6.707 6.650 6.584 6.651 33.354 66,3% Slagt 4,0%
   Heraf æg 3.269 3.376 3.562 3.330 3.449 16.986 33,7% Æg 0,0%
Levende eksport 215 341 210 263 353 1.382 2,7% Nationalt 0,0%
I alt 10.246 10.424 10.422 10.177 10.453 51.722 100,0% Nationalt slagt 0,0%

Beløb i t.kr. 
Regnskab 

2011
Regnskab 

2012
Regnskab 

2013
Regnskab 

2014
Regnskab 

2015 Total
Nytte - Lev. 
eksport (t.kr.) i %

Forskel ifht. 
afgift (t.kr.)

Nytte - Ind. 
Produktion 

(t.kr.) i % Projekttype

Total - Nytteværdi 12.989 10.841 9.782 9.898 10.173 53.683 1.328 2,5% -54 52.837 97,5%
Afsætningsfremme

DDF Måltider og ernæring 844 0 0 0 0 844 30 3,6% 814 96,4% Fælles
DDF Formidling af forskning om æg og sundhed 1.327 0 0 0 0 1.327 0 0,0% 1.327 100,0% Æg
DDF Detail og foodservice 625 0 0 0 0 625 22 3,6% 603 96,4% Fælles
DDF Kylling – detail og foodservice 0 289 0 0 0 289 10 3,6% 279 96,4% Fælles
DDF Afsætning- og kommunikationssupport 278 0 0 0 0 278 0 0,0% 278 100,0% Nationalt
DDF Markedsåbning Kina 35 18 182 0 0 235 8 3,6% 227 96,4% Fælles
DDF Fjerkræ på tallerkenen 0 129 0 0 0 129 0 0,0% 129 100,0% Nationalt
DDF Markedsadgang  - Fjernøsten 0 78 0 0 0 78 3 3,6% 75 96,4% Fælles
DDF Opskrifter med andekød 25 0 0 0 0 25 0 0,0% 25 100,0% Nationalt
DK Kalkun - information og afsætningsfremme 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 100,0% Nationalt
DSF Markedsadgang - Asien 0 0 201 337 299 837 33 4,0% 804 96,0% Slagt
DSF Øget afsætning af fjerkræ i Danmark 0 0 0 518 0 518 21 4,0% 497 96,0% Slagt
DÆ Æg og sundhed 0 0 542 543 515 1.600 0 0,0% 1.600 100,0% Æg
DÆ Æg som en sund fødevare 0 878 0 0 0 878 0 0,0% 878 100,0% Æg
DÆ Markedsadgang for æg og ægprodukter til Kina 0 0 0 0 56 56 0 0,0% 56 100,0% Æg
LF Indsamling og formidling af udenlandsk viden 0 0 0 0 241 241 9 3,6% 232 96,4% Fælles
LF Kalkun - information og afsætningsfremme 0 0 0 160 0 160 0 0,0% 160 100,0% Nationalt
LF Oplysning og dialog om produktionen 0 0 0 0 85 85 3 3,6% 82 96,4% Fælles
LF Afsætningsfremme af fjerkræprodukter og æg ved deltagelse på 

dyrskuer og messer 0 87 0 0 0 87 3 3,6% 84 96,4% Fælles
LF Tættere på den danske fjerkræproduktion 0 0 0 76 0 76 3 3,6% 73 96,4% Fælles
LF Forbrugerdialog 0 0 73 0 0 73 0 0,0% 73 100,0% Nationalt
LF Udarbejdelse og opdatering af pjecer for fjerkræbranchen 0 8 28 0 0 36 1 3,6% 35 96,4% Fælles

I alt Afsætningsfremme 3.134 1.487 1.026 1.634 1.196 8.477

Forskning og forsøg
AU Dysbakteriose hos slagtekyllinger 0 97 274 291 94 756 30 4,0% 726 96,0% Slagt
AU Bæredygtig økologisk ægproduktion gennem alternative 

fodringsstategier 94 390 117 0 0 601 0 0,0% 601 100,0% Æg
AU Fjerpilning og den ernæringsmæssige sammenhæng 0 0 107 233 153 493 0 0,0% 493 100,0% Æg
AU Avlsstrategi baseret på bredspektret resistens mod smitsomme 

sygdomme hos fjerkræ 0 394 93 0 0 487 17 3,6% 470 96,4% Fælles
AU Holdbarhed og kvalitet af træbryst i slagtekyllinger 0 0 0 0 299 299 12 4,0% 287 96,0% Slagt
AU En kvantitativ undersøgelse af fluers døgnaktivitet ved 

slagtekyllingehuse 185 0 0 0 0 185 7 4,0% 178 96,0% Slagt
AU Fjerpilning hos skrabe-  og frilandshøner med intakte næb 0 0 0 0 150 150 0 0,0% 150 100,0% Æg
ChV Afprøvning af nålefri injektion af vacciner til læggehøner 0 114 0 0 0 114 0 0,0% 114 100,0% Æg

Projekttype Nytteværdi for 
lev. eksport

Fordeling af slagtede dyr og levende dyr til eksport
Andel af 

indbetalingTotalBeløb i t.kr. Regnskab 
2011

Regnskab 
2012

Regnskab 
2013

Regnskab 
2014

Regnskab 
2015
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Beløb i t.kr. 
Regnskab 

2011
Regnskab 

2012
Regnskab 

2013
Regnskab 

2014
Regnskab 

2015 Total
Nytte - Lev. 
eksport (t.kr.) i %

Forskel ifht. 
afgift (t.kr.)

Nytte - Ind. 
Produktion 

(t.kr.) i % Projekttype
DDF Risikofaktorer for introduktion af Campylobacter i flokke og 

udarbejd. af bio-indeks 318 0 0 0 0 318 11 3,6% 307 96,4% Fælles
DDF Fjerkræsektorens konkurrenceevne 66 0 0 0 0 66 2 3,6% 64 96,4% Fælles
DDF Visionklassificering 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 100,0% Nationalt slagt
DMRI Vision-hjælpeværktøj til udvendig kødkontrol 0 141 115 494 340 1.090 0 0,0% 1.090 100,0% Nationalt slagt
DMRI Vurdering af Meyn Footpad Inspection System 0 0 0 0 393 393 0 0,0% 393 100,0% Nationalt slagt
DMRI Holdbarhed: Model for MA-pakket fersk kyllingekød 0 128 247 0 0 375 0 0,0% 375 100,0% Nationalt slagt
DMRI Holdbarhed for kyllingeudskæringer tilsat lage 0 0 0 283 0 283 0 0,0% 283 100,0% Nationalt slagt
DMRI Fremtidens innovative fjerkræprodukter 0 0 0 0 216 216 9 4,0% 207 96,0% Slagt
DMRI Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød 116 0 0 0 0 116 0 0,0% 116 100,0% Nationalt slagt
DMRI Aut. hjælpeværktøjer til kødkontrollen på kyllingeslagterier 261 0 0 0 0 261 0 0,0% 261 100,0% Nationalt slagt
DMRI Kvalitet og udbytter - faktorer af betydning 0 161 0 0 0 161 6 4,0% 155 96,0% Slagt
DMRI Optimering af kvalitet og dyrevelfærd - fra indfangning til 

bedøvelse 0 0 93 0 0 93 4 4,0% 89 96,0% Slagt
DMRI Kyllingekød - bæredygtigt, sundt og trendy 0 0 0 52 0 52 2 4,0% 50 96,0% Slagt
DMRI

Kontrolsystem og referenceforsøg for klassificering af kyllinger 0 0 0 0 77 77 0 0,0% 77 100,0% Nationalt slagt
DSF Udvikling af praktisk anvendelig insektværn til 

slagtekyllingehuse 0 0 0 113 0 113 4 4,0% 109 96,0% Slagt
DTU Infektionsevnen af Salmonella Typhimurium DT41 i 

rugeægshøner og slagtekyllinger 0 0 0 0 416 416 15 3,6% 401 96,4% Fælles
DTU Analyse af medicinanvendelse i slagtekyllingebesætninger 0 0 0 0 0 0 0 4,0% 0 96,0% Slagt
DÆ Afprøvning og klarlægning af fremstillingsprocesser for 

fjerkræfoder 0 0 0 0 354 354 0 0,0% 354 100,0% Æg
DÆ Identifikation og betydning af management, sundhed, 

produktivitet og velfærd i konsumægproduktionen 0 288 55 0 0 343 0 0,0% 343 100,0% Æg
DÆ Identifikation og betydning af management, sundhed, 

produktivitet og velfærd i konsumægproduktionen 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 100,0% Æg
KU Undersøgelse af mikrofloraen i forbindelse med organoleptiske 

forandringer af ferske fjerkræprodukter. 0 0 0 0 541 541 0 0,0% 541 100,0% Nationalt slagt
KU Forebyggelse af vertikal smitteoverførsel i 

slagtekyllingproduktion 0 0 0 485 0 485 19 4,0% 466 96,0% Slagt
KU Krydsbeskyt gener ass. E.Coli i forbindelse med klonale 

sygdomsudbrud   331 0 0 0 0 331 13 4,0% 318 96,0% Slagt
KU E.Coli associeret sygdom i konsumægsektoren 0 288 0 0 0 288 0 0,0% 288 100,0% Æg
KU Æggelederbughindebetændelse 0 0 129 180 0 309 11 3,6% 298 96,4% Fælles
KU Undersøgelse af effekt af Poulvac E. coli vaccination i klækker 

på 1. uges dødelighed og udvalgte produktionsparametre under 
opdræt og produktion i konsumægflokke 0 0 0 278 45 323 0 0,0% 323 100,0% Æg

KU Overlevelse af salmonella serotyper, som årsag til persisterende 
infektioner i sl.fjerkræ 50 328 0 0 0 378 15 4,0% 363 96,0% Slagt

KU Undersøgelse af kilder til ESBL (Extended Spectrum Beta 
Lactamase)  resistente E. coli i slagtekyllingeproduktionen 0 174 0 0 0 174 7 4,0% 167 96,0% Slagt

KU Karakterisering af benproblemer i dansk 
slagtekyllingeproduktion 0 0 129 0 0 129 5 4,0% 124 96,0% Slagt

KU Nanoteknologi i fjerkræproduktionen 175 28 0 0 0 203 7 3,6% 196 96,4% Fælles
KU Undersøgelse af immunrespons i Gallibacterium anatis 

infektioner 0 90 0 0 0 90 3 3,6% 87 96,4% Fælles
KU Dødsårsager i forbindelse med indfangning og transport af 

slagtekyllinger 0 117 0 0 0 117 5 4,0% 112 96,0% Slagt
KU S.typh. DT41, stabilitet og værtsbelastning 42 57 0 0 0 99 4 3,6% 95 96,4% Fælles
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Beløb i t.kr. 
Regnskab 

2011
Regnskab 

2012
Regnskab 

2013
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Nytte - Lev. 
eksport (t.kr.) i %
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afgift (t.kr.)

Nytte - Ind. 
Produktion 

(t.kr.) i % Projekttype
KU Streptococus equi-lign bakterier fra fritgående høns 44 0 0 0 0 44 0 0,0% 44 100,0% Æg
KU S. Typh. DT41 - forekomst hos vilde fugle 0 0 0 0 0 0 0 4,0% 0 96,0% Slagt
SEG Boksforsøg med konventionelle slagtekyllinger 0 385 142 0 139 666 26 4,0% 640 96,0% Slagt
SEG Lugtemission fra moderne slagtekyllingestalde 0 0 0 300 458 758 30 4,0% 728 96,0% Slagt
SEG Boksforsøg med slagtekyllinger 390 0 0 0 0 390 16 4,0% 374 96,0% Slagt
SEG Bæredygtig øko. ægproduktion gennem alternative 

fordringsstrategier 0 0 88 104 0 192 0 0,0% 192 100,0% Æg
SEG Kontrol af spoleorm og blodmider i konsumægproduktion 0 159 0 0 0 159 0 0,0% 159 100,0% Æg
SEG Screening af slagtekyllingers gangegenskaber 185 0 0 0 0 185 7 4,0% 178 96,0% Slagt
SEG

Revurdering af normtal samt proteinforsyning af slagtekyllinger 396 0 0 0 0 396 16 4,0% 380 96,0% Slagt
SEG Kontrol af spoleorm og blodmider i konsumægsproduktionen 0 0 188 78 0 266 0 0,0% 266 100,0% Æg
SEG Kvælstofkredsløbet i dybstrøelse hos slagtekyllinger 250 0 0 0 0 250 10 4,0% 240 96,0% Slagt
SEG Integreret larveproduktion til foder i økologisk ægproduktion 59 146 0 0 0 205 0 0,0% 205 100,0% Æg
SEG Gødning på bånd og gulv, - konsumægshøner 0 0 0 86 44 130 0 0,0% 130 100,0% Æg
SEG Boksforsøg og management rådgivning i den økologiske 

slagtekyllingeproduktion 150 0 0 0 0 150 6 4,0% 144 96,0% Slagt
SEG Rapsbiprodukt og ensileret kernemajs til slagtekyllingestalde 0 0 77 0 0 77 3 4,0% 74 96,0% Slagt
SEG Boksforsøg med økologiske slagtekyllinger 0 0 0 115 0 115 5 4,0% 110 96,0% Slagt
SEG Klimavenligt kød ? - Livscyklusanalyse og optimering af 

klimavenlig fjerkræproduktion 6 0 0 0 0 6 0 3,6% 6 96,4% Fælles
SEG Ammoniak-, støv- og lugtreduktion ved brug af EPI-teknik i 

rugeægstalde til slagtekyllingeproduktion 100 0 0 0 0 100 4 4,0% 96 96,0% Slagt
SEG Udsætning af fasaner 100 0 0 0 0 100 0 0,0% 100 100,0% Æg
SEG Flambering af gulve for at fremme tarmsundheden 0 64 0 0 0 64 2 3,6% 62 96,4% Fælles
SEG Etageanlæg til æglæggende høns - management, indretning, 

gødningsfordeling og norm 50 0 0 0 0 50 0 0,0% 50 100,0% Æg
ØL Stabil æggeblommefarve i økologisk ægproduktion 0 0 0 30 0 30 0 0,0% 30 100,0% Æg
ØL Grovfoder med essentielle aminosyrer til fjerkræ 0 0 0 0 0 0 0 3,6% 0 96,4% Fælles

I alt Forskning og forsøg 3.368 3.549 1.854 3.122 3.719 15.612
Æg

Rådgivning Æg
DDF Produktionsregnskaber 883 722 0 0 0 1.605 57 3,6% 1.548 96,4% Fælles
DDF Projektstyring, generel rådgivning, København 1.332 0 0 0 0 1.332 48 3,6% 1.284 96,4% Fælles
DDF Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen 0 386 0 0 0 386 15 4,0% 371 96,0% Slagt
DDF Rådgivning og konsulentarbejde - Slagtefjerkræ 0 209 0 0 0 209 8 4,0% 201 96,0% Slagt
DDF Udgivelse af bog omhandlende æg- og fjerkræproduktionen 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 100,0% Æg
DSF Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen 0 0 265 136 348 749 30 4,0% 719 96,0% Slagt
DSF Effektivitetskontrol i slagtekyllingeproduktion 0 0 335 259 0 594 24 4,0% 570 96,0% Slagt
DSF Rådgivning og konsulentarbejde for slagtefjerkræ 0 0 284 244 0 528 21 4,0% 507 96,0% Slagt
DSF Statistik for produktion af fjerkrækød 0 0 0 206 179 385 15 4,0% 370 96,0% Slagt
DSF Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen - KIK 0 0 0 0 339 339 12 3,6% 327 96,4% Fælles
DÆ Sygdomsforebyggelse, generelle produktionsforhold og 

dyrevelfærd inden for ægproduktion 0 1.377 0 0 0 1.377 0 0,0% 1.377 100,0% Æg
DÆ E-kontrol, rådgivning og konsulentarbejde for ægproduktionen 0 0 0 317 368 685 0 0,0% 685 100,0% Æg
DÆ Effektivitetskontrol i ægproduktionen 0 0 526 0 0 526 0 0,0% 526 100,0% Æg
DÆ Rådgivning til forbedring af dyrevelfærd og produktivitet i 

ægproduktionen 0 0 0 0 214 214 0 0,0% 214 100,0% Æg
DÆ Rådgivning og konsulentarbejde for ægproduktionen 0 0 186 0 0 186 0 0,0% 186 100,0% Æg
LF Projekt ægproduktion 185 0 0 0 0 185 0 0,0% 185 100,0% Æg
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LF Indsamling og formidling af udenlandsk viden om 

fjerkræproduktion 0 0 192 247 0 439 16 3,6% 423 96,4% Fælles
LF Projekt opdræt 287 0 0 0 0 287 11 4,0% 276 96,0% Slagt
SEG Miljøberedskab, regnskabsanalyser, driftsøkonomi og nye 

produktionsformer 0 190 0 0 0 190 5 2,7% 185 97,3% Æg
SEG Generel rådgivning om produktion, miljø og driftsøkonomi 0 0 0 304 0 304 8 2,7% 296 97,3% Æg
SEG Fjerkræmiljø-, energi- og økonomirådgivning 0 0 118 0 0 118 3 2,7% 115 97,3% Æg
SEG Brandstrategi - nye konsumægstalde 0 0 100 0 0 100 0 0,0% 100 100,0% Æg
SEG Brandstrategiplan - nye rugeægs- og slagtekyllingestalde 0 97 0 0 0 97 3 3,6% 94 96,4% Fælles
SEG Demonstration med fokus på miljøvenlighed 0 0 58 0 0 58 2 3,6% 56 96,4% Fælles
SEG Rådgivning om miljøkrav og driftsøkonomi samt 

produktivitetsfremme i slagtekyllingeproduktionen 0 0 0 0 0 0 0 4,0% 0 96,0% Slagt
SEG Produktionsrelateret specialråd. med fokus på slagtefjerkræ 725 0 0 0 0 725 29 4,0% 696 96,0% Slagt

I alt Rådgivning 3.412 2.981 2.064 1.713 1.448 11.618

Uddannelse
DSF Strategisk indsats - uddannelse, forskning og innovation 0 0 15 15 37 67 3 4,0% 64 96,0% Slagt
LF Uddannelsesmateriale til landbrugsuddannelserne 0 0 0 0 59 59 2 3,6% 57 96,4% Fælles

I alt Uddannelse 0 0 15 15 96 126

Sygdomsforebyggelse  
DDF Zoonosedatabasen for fjerkræbranchen 0 0 1.140 248 346 1.734 62 3,6% 1.672 96,4% Fælles
DDF Generel sygdomsforebyggelse 1.500 0 0 0 0 1.500 54 3,6% 1.446 96,4% Fælles
DDF Tilskud til vaccination med Newcastle disease 648 722 0 0 0 1.370 0 0,0% 1.370 100,0% Æg
DDF Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ 0 1.070 0 0 0 1.070 43 4,0% 1.027 96,0% Slagt
DDF Veterinær servicering af fjerkræproduktionen 0 0 0 242 328 570 20 3,6% 550 96,4% Fælles
DDF Veterinær og Fødevareforhold 0 129 0 0 0 129 5 3,6% 124 96,4% Fælles
DSF Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ 0 0 835 712 903 2.450 97 4,0% 2.353 96,0% Slagt
DSF Tilskud til vaccination mod Newcastle disease 0 0 649 624 641 1.914 76 4,0% 1.838 96,0% Slagt
DSF Fødevaresikkerhed - og veterinær forhold 0 0 119 129 0 248 10 4,0% 238 96,0% Slagt
DSF Udvikling af praktisk anvendelige insektværn til 

slagtekyllingehuse 0 0 0 0 49 49 2 4,0% 47 96,0% Slagt
DÆ Sygdomsforebyggelse og beredskab for ægproduktionen 0 0 562 639 684 1.885 0 0,0% 1.885 100,0% Æg
SDU Undersøgelse af klonalitet og forekomst af spec. Campylobacter 

stammer i slagtekyllinger fra huse med vedvarende eller ofte 
gentagne infektioner 182 103 0 0 0 285 11 4,0% 274 96,0% Slagt

SEG Fjerkræklinikkens beredskab for sygdomsbekæmpelse  0 514 67 0 0 581 21 3,6% 560 96,4% Fælles
SEG Veterinær assistance 395 0 0 0 0 395 14 3,6% 381 96,4% Fælles

I alt Sygdomsforebyggelse 2.725 2.538 3.372 2.594 2.951 14.180

Dyrevelfærd
DDF Dyrevelfærd generelt 350 354 0 0 0 704 25 3,6% 679 96,4% Fælles
DSF Dyrevelfærd hos slagtefjerkræ 0 0 160 259 179 598 24 4,0% 574 96,0% Slagt
DÆ Dyrevelfærd inden for ægproduktion 0 0 129 135 124 388 0 0,0% 388 100,0% Æg
DÆ Fjerpilning 0 0 224 0 0 224 0 0,0% 224 100,0% Æg
KU Fodbylder i konsumægproduktion 0 0 34 193 0 227 0 0,0% 227 100,0% Æg

I alt Dyrevelfærd 350 0 547 587 303 1.787

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
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DSF Udvikling af praktisk anvendelige insektværn til 

slagtekyllingehuse (LD) 0 0 0 0 169 169 7 4,0% 162 96,0% Slagt
FVST Overvågning af avinær influenza 0 0 904 0 0 904 32 3,6% 872 96,4% Fælles
SEG Demonstration med fokus på miljøvenlighed, driftsøkonomi og 

nye produktionsformer 0 128 0 0 0 128 5 3,6% 123 96,4% Fælles
SEG Gødning på bånd og gulv, - konsumægshøner 0 0 0 0 155 155 0 0,0% 155 100,0% Æg
SEG Boksforsøg med konventionelle slagtekyllinger 0 0 0 141 0 141 6 4,0% 135 96,0% Slagt
SEG Nyt til landmænd om fjerkræproduktion og økonomi 0 0 0 0 136 136 5 3,6% 131 96,4% Fælles
SEG Boksforsøg med økologiske slagtekyllinger 0 124 0 0 0 124 5 4,0% 119 96,0% Slagt
SEG Fjerkræmiljø-, energi- og økonomirådgivning 0 0 0 92 0 92 3 3,6% 89 96,4% Fælles

I alt Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 0 124 904 233 460 1.721

Produktudvikling
DA Produktudvikling af andekød 0 162 0 0 0 162 6 3,6% 156 96,4% Slagt

I alt Produktudvikling 0 162 0 0 0 162

Nærværende eksportredegørelse er forelagt og godkendt på Fjærkreafgiftsfondens bestyrelsesmøde den 11 .maj 2016.
Fondsbestyrelsen fandt, at der ikke var tale om nogen ubalance i nytteværdien af produktionsafgifternes anvendelse på henholdsvis slagtede og levende eksporterede dyr.
Opgørelsen er lavet i henhold til administrationsbekendtgørelse  nr. 1099 af 21. september 2010, paragraf § 8, stk. 6. 

Anvendte forkortelser
AU Aarhus Universitet DÆ Danske ÆG
DA Dansk And FVST Fødevarestyrelsen
DDF Det Danske Fjerkræraad KU Københavns Universitet
DK Dansk Kalkunforening LF Landbrug & Fødevarer
DMRI Teknologisk institut, DMRI SDU Syddansk Universitet
DSF Dansk Slagtefjerkræ SEG SEGES
DTU Danmarks Tekniske universitet ØL Økologisk Landsforening
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Opkrævede afgifter
Indenlandsk produktion 10.031 10.083 10.212 9.914 10.100 50.340
Indenlandsk slagt 6.762 6.707 6.650 6.584 6.651 33.354
Indenlandsk æg 3.269 3.376 3.562 3.330 3.449 16.986
Levende eksport 215 341 210 263 353 1.382
I alt 10.246 10.424 10.422 10.177 10.453 51.722

 
Total - Nytteværdi 20.206 16.459 16.782 16.003 15.155 84.605
Afsætningsfremme

DDF Måltider og ernæring 1.429 0 0 0 0 1.429
DDF Formidling af forskning om æg og sundhed 1.327 0 0 0 0 1.327
DDF Detail og foodservice 625 0 0 0 0 625
DDF Kylling – detail og foodservice 0 450 0 0 0 450
DDF Afsætning- og kommunikationssupport 278 0 0 0 0 278
DDF Markedsåbning Kina 35 18 182 0 0 235
DDF Fjerkræ på tallerkenen 0 200 0 0 0 200
DDF Markedsadgang  - Fjernøsten 0 131 0 0 0 131
DDF Opskrifter med andekød 25 0 0 0 0 25
DK Kalkun - information og afsætningsfremme 0 0 0 0 0 0
DSF Markedsadgang - Asien 0 0 325 522 485 1.332
DSF Øget afsætning af fjerkræ i Danmark 0 0 0 800 0 800
DÆ Æg og sundhed 0 0 1000 967 836 2.803
DÆ Æg som en sund fødevare 0 1366 0 0 0 1.366
DÆ Markedsadgang for æg og ægprodukter til Kina 0 0 0 0 91 91
LF Indsamling og formidling af udenlandsk viden 0 0 0 0 391 391
LF Kalkun - information og afsætningsfremme 0 0 0 160 0 160
LF Oplysning og dialog om produktionen 0 0 0 0 138 138
LF Afsætningsfremme af fjerkræprodukter og æg ved deltagelse på dyrskuer og messer 0 136 0 0 0 136
LF Tættere på den danske fjerkræproduktion 0 0 0 127 0 127
LF Forbrugerdialog 0 0 119 0 0 119
LF Udarbejdelse og opdatering af pjecer for fjerkræbranchen 0 29 28 0 0 57

I alt Afsætningsfremme 3.719 2.330 1.654 2.576 1.941 12.220

Total

Samlet tilskud fra Fjerkræafgiftsfonden

Beløb i 1000 kr. Regnskab 
2011

Regnskab 
2012

Regnskab 
2013

Regnskab 
2014

Regnskab 
2015
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Total

Samlet tilskud fra Fjerkræafgiftsfonden

Beløb i 1000 kr. Regnskab 
2011

Regnskab 
2012

Regnskab 
2013

Regnskab 
2014

Regnskab 
2015

Forskning og forsøg
AU Dysbakteriose hos slagtekyllinger 0 222 443 450 152 1.267
AU Bæredygtig økologisk ægproduktion gennem alternative fodringsstategier 289 560 351 0 0 1.200
AU Fjerpilning og den ernæringsmæssige sammenhæng 0 0 400 500 249 1.149
AU Avlsstrategi baseret på bredspektret resistens mod smitsomme sygdomme hos fjerkræ 149 431 150 0 0 730
AU Holdbarhed og kvalitet af træbryst i slagtekyllinger 0 0 0 0 485 485
AU En kvantitativ undersøgelse af fluers døgnaktivitet ved slagtekyllingehuse 185 0 0 0 0 185
AU Fjerpilning hos skrabe-  og frilandshøner med intakte næb 0 0 0 0 150 150
ChemVeAfprøvning af nålefri injektion af vacciner til læggehøner 0 196 0 0 0 196
DDF Risikofaktorer for introduktion af Campylobacter i flokke og udarbejd. af bio-indeks 318 0 0 0 0 318
DDF Fjerkræsektorens konkurrenceevne 66 0 0 0 0 66
DDF Visionklassificering 0 0 0 0 0 0
DMRI Vision-hjælpeværktøj til udvendig kødkontrol 0 449 249 693 498 1.889
DMRI Vurdering af Meyn Footpad Inspection System 0 0 0 0 638 638
DMRI Holdbarhed: Model for MA-pakket fersk kyllingekød 0 200 400 0 0 600
DMRI Holdbarhed for kyllingeudskæringer tilsat lage 0 0 0 514 0 514
DMRI Fremtidens innovative fjerkræprodukter 0 0 0 0 350 350
DMRI Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød 347 0 0 0 0 347
DMRI Aut. hjælpeværktøjer til kødkontrollen på kyllingeslagterier 261 0 0 0 0 261
DMRI Kvalitet og udbytter - faktorer af betydning 0 250 0 0 0 250
DMRI Optimering af kvalitet og dyrevelfærd - fra indfangning til bedøvelse 0 0 150 0 0 150
DMRI Kyllingekød - bæredygtigt, sundt og trendy 0 0 0 80 0 80
DMRI Kontrolsystem og referenceforsøg for klassificering af kyllinger 0 0 0 0 77 77
DSF Udvikling af praktisk anvendelig insektværn til slagtekyllingehuse 0 0 0 324 0 324
DTU Infektionsevnen af Salmonella Typhimurium DT41 i rugeægshøner og slagtekyllinger 0 0 0 0 416 416
DTU Analyse af medicinanvendelse i slagtekyllingebesætninger 0 0 0 0 0
DÆ Afprøvning og klarlægning af fremstillingsprocesser for fjerkræfoder 0 0 0 162 354 516
DÆ Identifikation og betydning af management, sundhed, produktivitet og velfærd i konsumægproduktionen 0 506 55 0 0 561
DÆ Identifikation og betydning af management, sundhed, produktivitet og velfærd i konsumægproduktionen 0 0 0 0 0 0
KU Undersøgelse af mikrofloraen i forbindelse med organoleptiske forandringer af ferske fjerkræprodukter. 0 0 0 0 877 877
KU Forebyggelse af vertikal smitteoverførsel i slagtekyllingproduktion 0 0 0 750 0 750
KU Krydsbeskyt gener ass. E.Coli i forbindelse med klonale sygdomsudbrud   581 0 0 0 0 581
KU E.Coli associeret sygdom i konsumægsektoren 261 288 0 0 0 549
KU Æggelederbughindebetændelse 0 0 320 180 0 500
KU Undersøgelse af effekt af Poulvac E. coli vaccination i klækker på 1. uges dødelighed og udvalgte 

produktionsparametre under opdræt og produktion i konsumægflokke 0 0 0 455 45 500
KU Overlevelse af salmonella serotyper, som årsag til persisterende infektioner i sl.fjerkræ 50 328 0 0 0 378
KU Undersøgelse af kilder til ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase)  resistente E. coli i 

slagtekyllingeproduktionen 0 317 0 0 0 317
KU Karakterisering af benproblemer i dansk slagtekyllingeproduktion 0 0 224 0 0 224
KU Nanoteknologi i fjerkræproduktionen 175 43 0 0 0 218
KU Undersøgelse af immunrespons i Gallibacterium anatis infektioner 0 147 0 0 0 147
KU Dødsårsager i forbindelse med indfangning og transport af slagtekyllinger 0 117 0 0 0 117
KU S.typh. DT41, stabilitet og værtsbelastning 42 57 0 0 0 99
KU Streptococus equi-lign bakterier fra fritgående høns 44 0 0 0 0 44
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Total

Samlet tilskud fra Fjerkræafgiftsfonden

Beløb i 1000 kr. Regnskab 
2011

Regnskab 
2012

Regnskab 
2013

Regnskab 
2014

Regnskab 
2015

KU S. Typh. DT41 - forekomst hos vilde fugle 0 0 0 0 0 0
SEGES Boksforsøg med konventionelle slagtekyllinger 0 600 371 0 139 1.110
SEGES Lugtemission fra moderne slagtekyllingestalde 0 0 18 453 458 929
SEGES Boksforsøg med slagtekyllinger 830 0 0 0 0 830
SEGES Bæredygtig øko. ægproduktion gennem alternative fordringsstrategier 0 0 310 123 0 433
SEGES Kontrol af spoleorm og blodmider i konsumægproduktion 0 409 0 0 0 409
SEGES Screening af slagtekyllingers gangegenskaber 400 0 0 0 0 400
SEGES Revurdering af normtal samt proteinforsyning af slagtekyllinger 396 0 0 0 0 396
SEGES Kontrol af spoleorm og blodmider i konsumægsproduktionen 0 0 188 78 0 266
SEGES Kvælstofkredsløbet i dybstrøelse hos slagtekyllinger 250 0 0 0 0 250
SEGES Integreret larveproduktion til foder i økologisk ægproduktion 59 146 0 0 0 205
SEGES Gødning på bånd og gulv, - konsumægshøner 0 0 0 157 44 201
SEGES Boksforsøg og management rådgivning i den økologiske slagtekyllingeproduktion 150 0 0 0 0 150
SEGES Rapsbiprodukt og ensileret kernemajs til slagtekyllingestalde 0 0 125 0 0 125
SEGES Boksforsøg med økologiske slagtekyllinger 0 0 0 115 0 115
SEGES Klimavenligt kød ? - Livscyklusanalyse og optimering af klimavenlig fjerkræproduktion 100 0 0 0 0 100
SEGES Ammoniak-, støv- og lugtreduktion ved brug af EPI-teknik i rugeægstalde til slagtekyllingeproduktion 100 0 0 0 0 100
SEGES Udsætning af fasaner 100 0 0 0 0 100
SEGES Flambering af gulve for at fremme tarmsundheden 0 100 0 0 0 100
SEGES Etageanlæg til æglæggende høns - management, indretning, gødningsfordeling og norm 50 0 0 0 0 50
ØL Stabil æggeblommefarve i økologisk ægproduktion 0 0 0 100 0 100
ØL Grovfoder med essentielle aminosyrer til fjerkræ 0 0 0 0 0 0

I alt Forskning og forsøg 5.203 5.366 3.754 5.134 4.932 24.389

Rådgivning
DDF Produktionsregnskaber 883 1.151 0 0 0 2.034
DDF Projektstyring, generel rådgivning, København 1.332 0 0 0 0 1.332
DDF Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen 0 600 0 0 0 600
DDF Rådgivning og konsulentarbejde - Slagtefjerkræ 0 405 0 0 0 405
DDF Udgivelse af bog omhandlende æg- og fjerkræproduktionen 0 0 0 0 0
DSF Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen 0 0 532 366 420 1.318
DSF Effektivitetskontrol i slagtekyllingeproduktion 0 0 640 400 0 1.040
DSF Rådgivning og konsulentarbejde for slagtefjerkræ 0 0 488 390 0 878
DSF Statistik for produktion af fjerkrækød 0 0 0 338 290 628
DSF Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen - KIK 0 0 0 0 550 550
DÆ Sygdomsforebyggelse, generelle produktionsforhold og dyrevelfærd inden for ægproduktion 0 1.735 0 0 0 1.735
DÆ E-kontrol, rådgivning og konsulentarbejde for ægproduktionen 0 0 0 491 597 1.088
DÆ Effektivitetskontrol i ægproduktionen 0 0 850 0 0 850
DÆ Rådgivning til forbedring af dyrevelfærd og produktivitet i ægproduktionen 0 0 0 0 348 348
DÆ Rådgivning og konsulentarbejde for ægproduktionen 0 0 300 0 0 300
KF Projekt ægproduktion 535 0 0 0 0 535
LF Indsamling og formidling af udenlandsk viden om fjerkræproduktion 0 0 311 386 0 697
LF Projekt opdræt 667 0 0 0 0 667
SEGES Miljøberedskab, regnskabsanalyser, driftsøkonomi og nye produktionsformer 0 500 0 0 0 500
SEGES Generel rådgivning om produktion, miljø og driftsøkonomi 0 0 0 470 0 470
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Samlet tilskud fra Fjerkræafgiftsfonden

Beløb i 1000 kr. Regnskab 
2011

Regnskab 
2012

Regnskab 
2013

Regnskab 
2014

Regnskab 
2015

SEGES Fjerkræmiljø-, energi- og økonomirådgivning 0 0 271 0 0 271
SEGES Brandstrategi - nye konsumægstalde 0 0 163 0 0 163
SEGES Brandstrategiplan - nye rugeægs- og slagtekyllingestalde 0 150 0 0 0 150
SEGES Demonstration med fokus på miljøvenlighed 0 0 58 0 0 58
SEGES Rådgivning om miljøkrav og driftsøkonomi samt produktivitetsfremme i slagtekyllingeproduktionen 0 0 0 0 0 0
VFL Produktionsrelateret specialråd. med fokus på slagtefjerkræ 1.875 0 0 0 0 1.875

I alt Rådgivning 5.292 4.541 3.613 2.841 2.205 18.492

Uddannelse
DSF Strategisk indsats - uddannelse, forskning og innovation 0 0 25 33 60 118
LF Uddannelsesmateriale til landbrugsuddannelserne 0 0 0 0 96 96

I alt Uddannelse 0 0 25 33 156 214

Sygdomsforebyggelse  
DDF Zoonosedatabasen for fjerkræbranchen 0 0 1871 545 561 2.977
DDF Generel sygdomsforebyggelse 2.895 0 0 0 0 2.895
DDF Tilskud til vaccination med Newcastle disease 1.300 1.172 0 0 0 2.472
DDF Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ 0 1.500 0 0 0 1.500
DDF Veterinær servicering af fjerkræproduktionen 0 0 0 454 532 986
DDF Veterinær og Fødevareforhold 0 200 0 0 0 200
DSF Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ 0 0 1.360 1.100 1.465 3.925
DSF Tilskud til vaccination mod Newcastle disease 0 0 1.050 995 1.040 3.085
DSF Fødevaresikkerhed - og veterinær forhold 0 0 195 200 0 395
DSF Udvikling af praktisk anvendelige insektværn til slagtekyllingehuse 0 0 0 0 79 79
DÆ Sygdomsforebyggelse og beredskab for ægproduktionen 0 0 909 1.002 1.111 3.022
SDU Undersøgelse af klonalitet og forekomst af spec. Campylobacter stammer i slagtekyllinger fra huse med vedvarende 

eller ofte gentagne infektioner 182 103 0 0 0 285
SEGES Fjerkræklinikkens beredskab for sygdomsbekæmpelse  0 800 372 0 0 1.172
SEGES Veterinær assistance 850 0 0 0 0 850

I alt Sygdomsforebyggelse 5.227 3.775 5.757 4.296 4.788 23.843

Dyrevelfærd
DDF Dyrevelfærd generelt 765 550 0 0 0 1.315
DSF Dyrevelfærd hos slagtefjerkræ 0 0 465 400 291 1.156
DÆ Dyrevelfærd inden for ægproduktion 0 0 209 209 201 619
DÆ Fjerpilning 0 0 367 0 0 367
KU Fodbylder i konsumægproduktion 0 0 34 193 0 227

I alt Dyrevelfærd 765 0 1.075 802 492 3.134
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Samlet tilskud fra Fjerkræafgiftsfonden

Beløb i 1000 kr. Regnskab 
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Regnskab 
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Regnskab 
2013

Regnskab 
2014

Regnskab 
2015

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
DSF Udvikling af praktisk anvendelige insektværn til slagtekyllingehuse (LD) 0 0 0 0 169 169
FVST Overvågning af avinær influenza 0 0 904 0 0 904
SEGES Demonstration med fokus på miljøvenlighed, driftsøkonomi og nye produktionsformer 0 438 0 0 0 438
SEGES Gødning på bånd og gulv, - konsumægshøner 0 0 0 0 252 252
SEGES Boksforsøg med konventionelle slagtekyllinger 0 0 0 229 0 229
SEGES Nyt til landmænd om fjerkræproduktion og økonomi 0 0 0 0 220 220
SEGES Boksforsøg med økologiske slagtekyllinger 0 195 0 0 0 195
SEGES Fjerkræmiljø-, energi- og økonomirådgivning 0 0 0 92 0 92

I alt Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 0 195 904 321 641 2.061

Produktudvikling
DA Produktudvikling af andekød 0 252 0 0 0 252

I alt Produktudvikling 0 252 0 0 0 252

Nærværende eksportredegørelse er forelagt og godkendt på Fjærkreafgiftsfondens bestyrelsesmøde den 11 .maj 2016.

Opgørelsen er lavet i henhold til administrationsbekendtgørelse  nr. 1099 af 21. september 2010, paragraf § 8, stk. 6. 

Anvendte forkortelser
AU Aarhus Universitet DÆ Danske ÆG
DA Dansk And FVST Fødevarestyrelsen
DDF Det Danske Fjerkræraad KU Københavns Universitet
DK Dansk Kalkunforening LF Landbrug & Fødevarer
DMRI Teknologisk institut, DMRI SDU Syddansk Universitet
DSF Dansk Slagtefjerkræ SEG SEGES
DTU Danmarks Tekniske universitet ØL Økologisk Landsforening

Fondsbestyrelsen fandt, at der ikke var tale om nogen ubalance i nytteværdien af produktionsafgifternes anvendelse på henholdsvis slagtede og levende 
eksporterede dyr.
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Total - Nytteværdi 7.217 6.124 7.000 6.105 5.649 32.095
Afsætningsfremme

DDF Måltider og ernæring 585 0 0 0 0 585
DDF Formidling af forskning om æg og sundhed 0 0 0 0 0 0
DDF Detail og foodservice 0 0 0 0 0 0
DDF Kylling – detail og foodservice 0 161 0 0 0 161
DDF Afsætning- og kommunikationssupport 0 0 0 0 0 0
DDF Markedsåbning Kina 0 0 0 0 0 0
DDF Fjerkræ på tallerkenen 0 71 0 0 0 71
DDF Markedsadgang  - Fjernøsten 0 53 0 0 0 53
DDF Opskrifter med andekød 0 0 0 0 0 0
DK Kalkun - information og afsætningsfremme 0 0 0 0 0 0
DSF Markedsadgang - Asien 0 0 124 185 186 495
DSF Øget afsætning af fjerkræ i Danmark 0 0 0 282 0 282
DÆ Æg og sundhed 0 0 458 424 321 1.203
DÆ Æg som en sund fødevare 0 488 0 0 0 488
DÆ Markedsadgang for æg og ægprodukter til Kina 0 0 0 0 35 35
LF Indsamling og formidling af udenlandsk viden 0 0 0 0 150 150
LF Kalkun - information og afsætningsfremme 0 0 0 0 0 0
LF Oplysning og dialog om produktionen 0 0 0 0 53 53
LF Afsætningsfremme af fjerkræprodukter og æg ved deltagelse på dyrskuer og messer 0 49 0 0 0 49
LF Tættere på den danske fjerkræproduktion 0 0 0 51 0 51
LF Forbrugerdialog 0 0 46 0 0 46
LF Udarbejdelse og opdatering af pjecer for fjerkræbranchen 0 21 0 0 0 21

I alt Afsætningsfremme 585 843 628 942 745 3.743

Forskning og forsøg
AU Dysbakteriose hos slagtekyllinger 0 125 169 159 58 511
AU Bæredygtig økologisk ægproduktion gennem alternative fodringsstategier 195 170 234 0 0 599
AU Fjerpilning og den ernæringsmæssige sammenhæng 0 0 293 267 96 656
AU Avlsstrategi baseret på bredspektret resistens mod smitsomme sygdomme hos fjerkræ 149 37 57 0 0 243
AU Holdbarhed og kvalitet af træbryst i slagtekyllinger 0 0 0 0 186 186
AU En kvantitativ undersøgelse af fluers døgnaktivitet ved slagtekyllingehuse 0 0 0 0 0 0
AU Fjerpilning hos skrabe-  og frilandshøner med intakte næb 0 0 0 0 0 0
ChemVeAfprøvning af nålefri injektion af vacciner til læggehøner 0 82 0 0 0 82
DDF Risikofaktorer for introduktion af Campylobacter i flokke og udarbejd. af bio-indeks 0 0 0 0 0 0
DDF Fjerkræsektorens konkurrenceevne 0 0 0 0 0 0
DDF Visionklassificering 0 0 0 0 0 0
DMRI Vision-hjælpeværktøj til udvendig kødkontrol 0 308 134 199 158 799

Total

Tilskud fra Promilleafgiftsfonden

Beløb i 1000 kr. Regnskab 
2011

Regnskab 
2012

Regnskab 
2013

Regnskab 
2014

Regnskab 
2015
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Total - Nytteværdi 7.217 6.124 7.000 6.105 5.649 32.095

Total

Tilskud fra Promilleafgiftsfonden

Beløb i 1000 kr. Regnskab 
2011

Regnskab 
2012

Regnskab 
2013

Regnskab 
2014

Regnskab 
2015

DMRI Vurdering af Meyn Footpad Inspection System 0 0 0 0 245 245
DMRI Holdbarhed: Model for MA-pakket fersk kyllingekød 0 72 153 0 0 225
DMRI Holdbarhed for kyllingeudskæringer tilsat lage 0 0 0 231 0 231
DMRI Fremtidens innovative fjerkræprodukter 0 0 0 0 134 134
DMRI Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød 231 0 0 0 0 231
DMRI Aut. hjælpeværktøjer til kødkontrollen på kyllingeslagterier 0 0 0 0 0 0
DMRI Kvalitet og udbytter - faktorer af betydning 0 89 0 0 0 89
DMRI Optimering af kvalitet og dyrevelfærd - fra indfangning til bedøvelse 0 0 57 0 0 57
DMRI Kyllingekød - bæredygtigt, sundt og trendy 0 0 0 28 0 28
DMRI Kontrolsystem og referenceforsøg for klassificering af kyllinger 0 0 0 0 134 134
DSF Udvikling af praktisk anvendelig insektværn til slagtekyllingehuse 0 0 0 211 0 211
DTU Infektionsevnen af Salmonella Typhimurium DT41 i rugeægshøner og slagtekyllinger 0 0 0 0 333 333
DTU Analyse af medicinanvendelse i slagtekyllingebesætninger 0 0 0 0 0 0
DÆ Afprøvning og klarlægning af fremstillingsprocesser for fjerkræfoder 0 0 0 162 0 162
DÆ Identifikation og betydning af management, sundhed, produktivitet og velfærd i konsumægproduktionen 0 218 0 0 0 218
DÆ Identifikation og betydning af management, sundhed, produktivitet og velfærd i konsumægproduktionen 0 0 0 0 0 0
KU Undersøgelse af mikrofloraen i forbindelse med organoleptiske forandringer af ferske fjerkræprodukter. 0 0 0 0 336 336
KU Forebyggelse af vertikal smitteoverførsel i slagtekyllingproduktion 0 0 0 265 0 265
KU Krydsbeskyt gener ass. E.Coli i forbindelse med klonale sygdomsudbrud   250 0 0 0 0 250
KU E.Coli associeret sygdom i konsumægsektoren 261 0 0 0 0 261
KU Æggelederbughindebetændelse 0 0 191 0 0 191
KU Undersøgelse af effekt af Poulvac E. coli vaccination i klækker på 1. uges dødelighed og udvalgte produkt       0 0 0 177 0 177
KU Overlevelse af salmonella serotyper, som årsag til persisterende infektioner i sl.fjerkræ 0 0 0 0 0 0
KU Undersøgelse af kilder til ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase)  resistente E. coli i slagtekyllingepr 0 143 0 0 0 143
KU Karakterisering af benproblemer i dansk slagtekyllingeproduktion 0 0 95 0 0 95
KU Nanoteknologi i fjerkræproduktionen 0 15 0 0 0 15
KU Undersøgelse af immunrespons i Gallibacterium anatis infektioner 0 57 0 0 0 57
KU Dødsårsager i forbindelse med indfangning og transport af slagtekyllinger 0 0 0 0 0 0
KU S.typh. DT41, stabilitet og værtsbelastning 0 0 0 0 0 0
KU Streptococus equi-lign bakterier fra fritgående høns 0 0 0 0 0 0
KU S. Typh. DT41 - forekomst hos vilde fugle 0 0 0 0 0 0
SEGES Boksforsøg med konventionelle slagtekyllinger 0 215 229 0 0 444
SEGES Lugtemission fra moderne slagtekyllingestalde 0 0 18 153 0 171
SEGES Boksforsøg med slagtekyllinger 440 0 0 0 0 440
SEGES Bæredygtig øko. ægproduktion gennem alternative fordringsstrategier 0 0 222 19 0 241
SEGES Kontrol af spoleorm og blodmider i konsumægproduktion 0 250 0 0 0 250
SEGES Screening af slagtekyllingers gangegenskaber 215 0 0 0 0 215
SEGES Revurdering af normtal samt proteinforsyning af slagtekyllinger 0 0 0 0 0 0
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Tilskud fra Promilleafgiftsfonden

Beløb i 1000 kr. Regnskab 
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Regnskab 
2013

Regnskab 
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Regnskab 
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SEGES Kontrol af spoleorm og blodmider i konsumægsproduktionen 0 0 0 0 0 0
SEGES Kvælstofkredsløbet i dybstrøelse hos slagtekyllinger 0 0 0 0 0 0
SEGES Integreret larveproduktion til foder i økologisk ægproduktion 0 0 0 0 0 0
SEGES Gødning på bånd og gulv, - konsumægshøner 0 0 0 71 0 71
SEGES Boksforsøg og management rådgivning i den økologiske slagtekyllingeproduktion 0 0 0 0 0 0
SEGES Rapsbiprodukt og ensileret kernemajs til slagtekyllingestalde 0 0 48 0 0 48
SEGES Boksforsøg med økologiske slagtekyllinger 0 0 0 0 0 0
SEGES Klimavenligt kød ? - Livscyklusanalyse og optimering af klimavenlig fjerkræproduktion 94 0 0 0 0 94
SEGES Ammoniak-, støv- og lugtreduktion ved brug af EPI-teknik i rugeægstalde til slagtekyllingeproduktion 0 0 0 0 0 0
SEGES Udsætning af fasaner 0 0 0 0 0 0
SEGES Flambering af gulve for at fremme tarmsundheden 0 36 0 0 0 36
SEGES Etageanlæg til æglæggende høns - management, indretning, gødningsfordeling og norm 0 0 0 0 0 0
ØL Stabil æggeblommefarve i økologisk ægproduktion 0 0 0 70 0 70
ØL Grovfoder med essentielle aminosyrer til fjerkræ 0 0 0 0 0 0

I alt Forskning og forsøg 1.835 1.817 1.900 2.012 1.680 9.244

Rådgivning
DDF Produktionsregnskaber 0 429 0 0 0 429
DDF Projektstyring, generel rådgivning, København 0 0 0 0 0 0
DDF Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen 0 214 0 0 0 214
DDF Rådgivning og konsulentarbejde - Slagtefjerkræ 0 196 0 0 0 196
DDF Udgivelse af bog omhandlende æg- og fjerkræproduktionen 0 0 0 0 0 0
DSF Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen 0 0 267 230 72 569
DSF Effektivitetskontrol i slagtekyllingeproduktion 0 0 305 141 0 446
DSF Rådgivning og konsulentarbejde for slagtefjerkræ 0 0 204 146 0 350
DSF Statistik for produktion af fjerkrækød 0 0 0 132 111 243
DSF Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen - KIK 0 0 0 0 211 211
DÆ Sygdomsforebyggelse, generelle produktionsforhold og dyrevelfærd inden for ægproduktion 0 358 0 0 0 358
DÆ E-kontrol, rådgivning og konsulentarbejde for ægproduktionen 0 0 0 174 229 403
DÆ Effektivitetskontrol i ægproduktionen 0 0 324 0 0 324
DÆ Rådgivning til forbedring af dyrevelfærd og produktivitet i ægproduktionen 0 0 0 0 134 134
DÆ Rådgivning og konsulentarbejde for ægproduktionen 0 0 114 0 0 114
LF Projekt ægproduktion 350 0 0 0 0 350
LF Indsamling og formidling af udenlandsk viden om fjerkræproduktion 0 0 119 139 0 258
LF Projekt opdræt 380 0 0 0 0 380
SEGES Miljøberedskab, regnskabsanalyser, driftsøkonomi og nye produktionsformer 0 310 0 0 0 310
SEGES Generel rådgivning om produktion, miljø og driftsøkonomi 0 0 0 166 0 166
SEGES Fjerkræmiljø-, energi- og økonomirådgivning 0 0 153 0 0 153
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SEGES Brandstrategi - nye konsumægstalde 0 0 63 0 0 63
SEGES Brandstrategiplan - nye rugeægs- og slagtekyllingestalde 0 53 0 0 0 53
SEGES Demonstration med fokus på miljøvenlighed 0 0 0 0 0 0
SEGES Rådgivning om miljøkrav og driftsøkonomi samt produktivitetsfremme i slagtekyllingeproduktionen 0 0 0 0 0 0
SEGES Produktionsrelateret specialråd. med fokus på slagtefjerkræ 1.150 0 0 0 1.150

I alt Rådgivning 1.880 1.560 1.549 1.128 757 6.874

Uddannelse
DSF Strategisk indsats - uddannelse, forskning og innovation 0 0 10 18 23 51
LF Uddannelsesmateriale til landbrugsuddannelserne 37 37

I alt Uddannelse 0 0 10 18 60 88

Sygdomsforebyggelse 0
DDF Zoonosedatabasen for fjerkræbranchen 0 0 731 297 215 1.243
DDF Generel sygdomsforebyggelse 1.395 0 0 0 1.395
DDF Tilskud til vaccination med Newcastle disease 652 450 0 0 0 1.102
DDF Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ 0 430 0 0 0 430
DDF Veterinær servicering af fjerkræproduktionen 0 0 0 212 204 416
DDF Veterinær og Fødevareforhold 0 71 0 0 0 71
DSF Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ 0 0 525 388 562 1.475
DSF Tilskud til vaccination mod Newcastle disease 0 0 401 371 399 1.171
DSF Fødevaresikkerhed - og veterinær forhold 0 0 76 71 0 147
DSF Udvikling af praktisk anvendelige insektværn til slagtekyllingehuse 0 0 0 0 30 30
DÆ Sygdomsforebyggelse og beredskab for ægproduktionen 0 0 347 363 427 1.137
SDU Undersøgelse af klonalitet og forekomst af spec. Campylobacter stammer i slagtekyllinger fra huse med v     0 0 0 0 0 0
SEGES Fjerkræklinikkens beredskab for sygdomsbekæmpelse  0 286 305 0 0 591
SEGES Veterinær assistance 455 0 0 0 0 455

I alt Sygdomsforebyggelse 2.502 1.237 2.385 1.702 1.837 9.663

Dyrevelfærd
DDF Dyrevelfærd generelt 415 196 0 0 0 611
DSF Dyrevelfærd hos slagtefjerkræ 0 0 305 141 112 558
DÆ Dyrevelfærd inden for ægproduktion 0 0 80 74 77 231
DÆ Fjerpilning 0 0 143 0 0 143
KU Fodbylder i konsumægproduktion 0 0 0 0 0 0

I alt Dyrevelfærd 415 196 528 215 189 1.543
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Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
DSF Udvikling af praktisk anvendelige insektværn til slagtekyllingehuse (LD) 0 0 0 0 200 200
FVST Overvågning af avinær influenza 0 0 0 0 0 0
SEGES Demonstration med fokus på miljøvenlighed, driftsøkonomi og nye produktionsformer 0 310 0 0 0 310
SEGES Gødning på bånd og gulv, - konsumægshøner 0 0 0 0 97 97
SEGES Boksforsøg med konventionelle slagtekyllinger 0 0 0 88 0 88
SEGES Nyt til landmænd om fjerkræproduktion og økonomi 0 0 0 0 84 84
SEGES Boksforsøg med økologiske slagtekyllinger 0 71 0 0 0 71
SEGES Fjerkræmiljø-, energi- og økonomirådgivning 0 0 0 0 0 0

I alt Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 0 381 0 88 381 850

Produktudvikling
DA Produktudvikling af andekød 0 90 0 0 0 90

I alt Produktudvikling 0 90 0 0 0 90

Nærværende eksportredegørelse er forelagt og godkendt på Fjærkreafgiftsfondens bestyrelsesmøde den 11 .maj 2016.

Opgørelsen er lavet i henhold til administrationsbekendtgørelse  nr. 1099 af 21. september 2010, paragraf § 8, stk. 6. 

Anvendte forkortelser
AU Aarhus Universitet DÆ Danske ÆG
DA Dansk And FVST Fødevarestyrelsen
DDF Det Danske Fjerkræraad KU Københavns Universitet
DK Dansk Kalkunforening LF Landbrug & Fødevarer
DMRI Teknologisk institut, DMRI SDU Syddansk Universitet
DSF Dansk Slagtefjerkræ SEG SEGES
DTU Danmarks Tekniske universitet ØL Økologisk Landsforening

Fondsbestyrelsen fandt, at der ikke var tale om nogen ubalance i nytteværdien af produktionsafgifternes anvendelse på henholdsvis slagtede og levende 
eksporterede dyr.


	Fjerkræafgiftsfonden samlet årsregnskab 2015_signed
	FAF_2015_Årsregnskab_ledelsesberetning_Final3
	Fondsoplysninger
	Fond
	Bestyrelse
	Administrator
	Revision

	Ledelsesberetning
	Fondens anvendelse af midlerne i 2015
	Ledelsespåtegning
	Administrator
	Bestyrelse

	Den uafhængige revisors erklæringer
	Til bestyrelsen i Fjerkræafgiftsfonden
	Påtegning på årsregnskabet
	Ledelsens ansvar for årsregnskabet
	Revisors ansvar
	Konklusion
	Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen

	Udtalelse om ledelsesberetningen

	Anvendt regnskabspraksis

	Kopi af 2211 Fjerkræafgiftsfonden_Regnskab 2015_Final (inkl. rettelser fra John) (2)
	Totalbudget
	Prod.afg. 2015
	Supl. oplysninger
	Femårs oversigt

	FAF Supplerende noter 2015_Final
	0BNote 1. Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ
	1BNote 2. Tilskud til vaccination mod Newcastle Disease
	2BNote 3. Udvikling af praktisk anvendelige insektværn til slagtekyllingehuse
	3BNote 4. Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen - KIK
	4BNote 5. Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen
	5BNote 6. Statistik for produktion af fjerkrækød
	6BNote 7. Markedsadgang - Asien
	7BNote 3a. Udvikling af praktisk anvendelige insektværn til slagtekyllingehuse (LD)
	8BNote 8. Dyrevelfærd hos slagtefjerkræ
	9BNote 9. Styrket forskning, innovation og uddannelse
	10BNote 10. Sygdomsforebyggelse og beredskab for ægproduktionen
	11BNote 13. Formidling om æg og sundhed
	13BNote 11. E-kontrol, rådgivning og konsulentarbejde for ægproduktionen
	12BNote 14. Markedsadgang for æg og ægprodukter til Kina
	14BNote 12. Rådgivning til forbedring af dyrevelfærd og produktivitet i ægproduktionen
	15BNote 15. Afprøvning og klarlægning af fremstillingsprocesser for fjerkræfoder
	16BNote 16. Dyrevelfærd inden for ægproduktion
	17BNote 17. Vurdering af Meyn Footpad Inspection System
	18BNote 18. Vision-hjælpeværktøj til indvendig og udvendig kødkontrol
	19BNote 19. Fremtidens innovative fjerkræprodukter
	20BNote 20. Kontrolsystem og referenceforsøg for klassificering af kyllinger
	21BNote 21. Lugtemission fra moderne slagtekyllingestalde
	22BNote 22. Boksforsøg med slagtekyllinger
	23BNote 23. Gødning på bånd og gulv, - konsumægshøner (genbevilling)
	24BNote 24. Nyt til landmænd om fjerkræproduktion og økonomi
	25BNote 23a. Gødning på bånd og gulv, - konsumægshøner
	26BNote 25. Zoonosedatabasen for fjerkræbranchen
	27BNote 26. Veterinær servicering af fjerkræproduktionen
	28BNote 27. Holdbarhed og kvalitet af træbryst i slagtekyllinger
	29BNote 28. Fjerpilning og den ernæringsmæssige sammenhæng
	30BNote 29. Dysbakteriose hos slagtekyllinger
	31BNote 30. Fjerpilning hos skrabe- og frilandshøner med intakte næb
	32BNote 31. Undersøgelse af mikrofloraen i forbindelse med organoleptiske forandringer af ferske fjerkræprodukter.
	33BNote 32. Undersøgelse af effekt af Poulvac E. coli vaccination i klækker på 1. uges dødelighed og udvalgte produktionsparametre under opdræt og produktion i konsumægflokke
	34BNote 33. Indsamling og formidling af udenlandsk viden
	35BNote 34. Oplysning og dialog om produktionen
	36BNote 35. Uddannelsesmateriale til landbrugsuddannelserne
	37BNote 36. Infektionsevnen af Salmonella Typhimurium DT41 i rugeægshøner og slagtekyllinger


	Eksportredegørelse 2011-2015 med intro
	Eksportredegørelse for Fjerkræafgiftsfonden 2011-2015
	Eksportredegørelse fjerkræ 2011-15 v2
	Opkrævede afgifter
	Total faf
	Promille



