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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. 20 af 4. januar 2017 (landbrugsstøtteloven).  
 
Fonden ledes af en bestyrelse med 12 medlemmer, som består af 8 repræsentanter for landbruget og 
fire repræsentanter for offentlige interesser. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af miljø- og fødeva-
reministeren.  
 
Fonden kan i henhold til landbrugsstøtteloven finansiere foranstaltninger inden for følgende hovedfor-
mål: Afsætningsfremme, Forskning og Forsøg, Produktudvikling, Rådgivning, Uddannelse, Sygdoms-
forebyggelse, Sygdomsbekæmpelse, Dyrevelfærd, Kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-
programmer samt øvrige foranstaltninger, som miljø- og fødevareministeren godkender. 
 
Til finansiering af aktiviteterne opkræver Fonden produktionsafgifter i henhold til gældende bekendt-
gørelse. Derudover modtager Fondens tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug, hvis midler be-
står af en delvis tilbageførelse af statens pesticidafgiftsprovenu. 
 
Fondens budget for 2016 
Fondens basisbudget for 2016 blev godkendt af Fondens bestyrelse i september 2015. Bestyrelsen 
budgetterede med et samlet rådighedsbeløb på 19,2 mio.kr. inkl. en budgetteret overførsel fra 2015 på 
2,7 mio. kr.  
 
Bestyrelsen bevilgede tilskud til gennemførelse af projekter for sammenlagt 18,4 mio.kr. På baggrund 
af bestyrelsens beslutninger blev der udarbejdet og godkendt et basisbudget for 2016.,. Af basisbud-
gettet fremgår, at det forventes, at overførslen til 2017 udgør 722 t.kr., svarende til 3,9 pct. af årets 
udgifter.  
 
Fonden modtog tre ansøgninger om projektforlængelser af 2015-tilskud med henblik på at gennemfø-
re de planlagte aktiviteter i 2016. Sammenlagt imødekom bestyrelsen ansøgninger om projektforlæn-
gelser for 1.546 t.kr. Det drejede sig om følgende projekter: 
 
1. Dansk Slagtefjerkræ: Udvikling af praktisk anvendelige insektværn til slagtekyllingehuse, 828 t.kr.  
 
2. DMRI: Kontrolsystem for klassificering af kyllinger, 273 t.kr. 
 
3. Danmarks Tekniske Universitet: Infektionsevnen af Salmonella Typhimurium DT41 i rugeægshø-

ner og slagtekyllinger, 445 t.kr. 
 
På baggrund af blandt andet de bevilgede projektforlængelsesansøgninger blev der udarbejdet et 
ændringsbudget for 2016, samt et ændringsbudget 2. Heraf fremgik, at den samlede bevilling for 2016 
var på 19,6 mio. kr., og at overførslen til 2017 forventedes at udgøre 17,4 pct. af de samlede udgifter.  
 
Årsregnskabet for 2016 
Fondens regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2016 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 2015 på 5,5 mio.kr. De realiserede indtægter fra produktionsafgift-
erne udgør 10,8 mio. kr. og tilskuddet fra Promilleafgiftsfonden for landbrug udgør 6,1 mio. kr., hvilket 
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er 383 t.kr lavere end budgetteret. Det skyldes, at tilskuddet fra Promilleafgiftsfonden er reduceret i 
forhold til det lavere forbrug i de projekter, som Promilleafgiftsfonden har støttet. Desuden indeholder 
regnskabet udgifter til negative renter på 64 t.kr. som følge af Fondens indestående i banken, samt til-
bagebetaling af 18 t.kr. til Promilleafgiftsfonden vedrørende projekter støttet i 2015, som i 2016 ikke 
har anvendt hele det bevilligede beløb, og hvor der derfor er sket forholdsmæssig tilbagebetaling af til-
skud fra Promilleafgiftsfonden.  
 
Fjerkræafgiftsfondens samlede indtægter udgør dermed 22,4 mio. kr. i 2016 mod 23,1 mio. kr. i æn-
dringsbudget 2 for 2016, primært som følge af en lavere overførsel fra Promilleafgiftsfonden samt en 
lavere indtægt fra produktionsafgifterne end forventet. 
 
Følgende tilskudsmodtagere har i 2016 ikke fuldt ud anvendt de bevilgede tilskud:  
 
Tilskudsmodtager Ikke anvendt 

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

pct. af samlede bevilling 
 

Københavns Universitet 

Dansk Slagtefjerkræ 

742 

591 

28 

10 

Danske Æg 399 10 

Landbrug & Fødevarer 105 14 

SEGES 

Det Danske Fjerkræraad 

69 

39 

8 

2 

Danmarks Tekniske Universitet 29 4 

DMRI 7 0,5 

Økologisk Landsforening 1 1 
Samlet 1.982 10 
 
I alt 1.982 t.kr. af den samlede bevilling i 2016 blev ikke anvendt. Som følge heraf udgjorde Fondens 
samlede bevilling i 2016 17.593 t.kr. mod et budget på 19.575 t.kr. 
  
Fonden har i 2016 haft udgifter til gennemførelse af effektvurderinger på 8 t.kr., advokatbistand på 2 
t.kr., 12 t.kr. på tab på debitorer og 57 t.kr. til revisor. Fondens samlede udgifter udgør dermed 17.672 
t.kr., hvilket giver en overførsel på 4.685 t.kr. til 2017 svarende til 27 pct. af Fondens udgifter i 2016.  
 
Fonden er opmærksom på, at der er tale om en høj overførsel. I ændringsbudget 2 for 2016 var der 
budgetteret med en overførsel på 3.425 t.kr. svarende 17 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 fire projektforlængelsesansøgninger for i alt 939 t.kr., og 
derfor er den reelle overførsel til 2017 på 3.746 t.kr., svarende til 21 pct. af Fondens udgifter i 2016. 
 
Fondens anvendelse af midlerne i 2016 
Fjerkræafgiftsfonden har i 2016 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 tilskud udgør 5.191 t.kr. fordelt på 10 projekter. I forhold til den samle-
de bevilling er der tale om et mindre forbrug på 591 t.kr. Det skyldes blandt andet, at projektet ”Øget 
afsætning af økologisk kylling” ikke blev gennemført.  
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Danske Æg 
Danske Ægs samlede tilskud udgør 3.723 t.kr. fordelt på syv projekter. I forhold til den samlede bevil-
ling er der tale om et mindre forbrug på 399 t.kr. De bevilgede tilskud blev anvendt som bevilget til to 
af projekterne, mens der var et mindre forbrug på tre af projekterne. For de to sidste projekter skyldes 
det ikke udnyttede tilskud følgende:  
 
• Markedsadgang for æg og ægprodukter til Kina, jf. note 13: Projektet er blevet forsinket pga. in-

spektionen fra Kina har ladet sig vente på sig, og de har først meddelt i februar 2017, at de gerne 
vil komme i april 2017. 

 
• Udredning af forekomsten af brystbensfraktur i ægproduktionen, jf. note 16: Projektet er blevet 

forsinket pga. indsamlingen af døde høner til undersøgelsen midlertidigt blev stoppet grundet ud-
bruddet af fugleinfluenza. Indsamlingen genoptages, når branchen ophæver forbuddet mod ikke-
nødvendige besøg på drifterne. Projektet har ansøgt og fået godkendt projektforlængelse af ikke 
udnyttede midler på i alt 185 t.kr. til 2017.  

 
Københavns Universitet  
Københavns Universitets samlede tilskud udgør 1.862 t.kr. fordelt på fire projekter. I forhold til den 
samlede bevilling er der tale om et mindre forbrug på 742 t.kr. De bevilgede tilskud blev anvendt som 
bevilget til et af projekterne, mens der var et mindre forbrug på et af projekterne. For de to sidste pro-
jekter skyldes det ikke udnyttede tilskud følgende: 
 
• Undersøgelse af mulighederne for opstilling og implementering af mikrobiologiske standarder/krav 

til den daggamle kylling i slagtekyllingeproduktionen, jf. note 19: Projektet er blevet forsinket, idet 
projektet ikke kunne starte som planlagt, da det ikke var muligt at indsamle prøver i Sverige. Pro-
jektet blev derfor ændret til kun at være baseret på danske prøver. Projektet har ansøgt og fået 
godkendt projektforlængelse af ikke udnyttede midler på i alt 529 t.kr. til 2017. 

 
• Forekomst af kroniske infektioner hos æglæggere, jf. note 21: Projektet er blevet forsinket, idet 

man har besluttet ikke at hente dyr i besætningerne, så længe Fødevarestyrelsen fraråder dyrene 
at gå ude på grund af fugleinfluenza. Projektet har ansøgt og fået godkendt projektforlængelse af 
ikke udnyttede midler på i alt 169 t.kr. til 2017.  

 
Det Danske Fjerkræraad 
Det Danske Fjerkræraads samlede tilskud udgør 1.684 t.kr. fordelt på to projekter. I forhold til den 
samlede bevilling til Fjerkræraadet er der tale om et mindre forbrug på i alt 39 t.kr. Det skyldes et min-
dre forbrug på begge projekter.  
 
DMRI  
Teknologisk Instituts samlede tilskud udgør i alt 1.473 t.kr. fordelt på fire projekter. I forhold til den 
samlede bevilling er der tale om et mindre forbrug på 7 t.kr.  
 
Aarhus Universitet 
Aarhus Universitets samlede endelige tilskud udgør 1.349 t.kr. fordelt på fire projekter. De bevilgede 
midler er anvendt som ansøgt. 
 
SEGES 
SEGES’ samlede tilskud udgør 781 t.kr. fordelt på tre projekter. I forhold til den samlede bevilling er 
der tale om et mindre forbrug på 69 t.kr. De bevilgede tilskud blev anvendt som bevilget til et af projek-
terne, mens der var et mindre forbrug på et af projekterne. For det sidste projekt skyldes det ikke ud-
nyttede tilskud følgende: 
 
• Alarmering ved afvigende trends i kyllingeproduktionen, jf. note 33: Projektet opstart blev forsinket, 

og derfor nåede de ikke at færdiggøre udviklingen af alarmmodellerne, og udgiften til ekstern bi-



 

 

7 

stand blev lavere end budgetteret. Projektet har ansøgt og fået godkendt projektforlængelse af ik-
ke udnyttede midler på i alt 56 t.kr. til 2017 

 
Danmarks Tekniske Universitet  
Danmarks Tekniske Universitets endelige tilskud udgør 794 t.kr. fordelt på to projekter. I forhold til den 
samlede bevilling til Danmarks Tekniske Universitet er der tale om et mindre forbrug på 29 t.kr. Det 
mindre forbrug skyldes et mindre forbrug for begge projekter.  
 
Landbrug & Fødevarer 
Landbrug & Fødevarers samlede tilskud udgør 637 t.kr. fordelt på tre projekter. I forhold til den samle-
de bevilling til Landbrug & Fødevarer er der tale om et mindre forbrug på 105 t.kr. Det skyldes et min-
dre forbrug på to af projekterne. For det ene af disse to projekter skyldes det ikke udnyttede tilskud 
følgende:  
 
• Undervisningsforløb og formidling til landbrugsuddannelserne, jf. note 40: Projektet har anvendt 

færre midler til ekstern bistand, da man fandt kvalificerede internt. Der har desuden været forsin-
kelser på webarbejdet, hvorfor de øvrige omkostninger er blevet lavere. 

  
Økologisk Landsforening 
Økologisk Landsforenings samlede tilskud udgør 99 t.kr. fordelt på et projekt. I forhold til den samlede 
bevilling til Økologisk Landsforening er der tale om et mindre forbrug på 1 t.kr.  
 
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. Udredning af forekomsten af brystbensfraktur i ægproduktionen 
2. Vision-hjælpeværkstøj til udvendig og indvendig kontrol 
 
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: 
 
Udredning af forekomsten af brystbensfraktur i ægproduktionen (projekt nr. 16) 
Projektets overordnede formål er at klarlægge og udrede forekomsten af brystbensfraktur i ægproduk-
tionen. Gennem denne udredning er det muligt at fastlægge, hvor stor forekomsten af brystbensfraktur 
er og samtidig klarlægge, om der er forskel på forekomsten i de forskellige produktionssystemer i æg-
produktionen. 
 
Projektets aktiviteter har omfattet en kort gennemgang af de produktionsmæssige forhold, driftsform 
og sygdomsforekomst på de udvalgte ejendomme. Udtagning af 120 dyr fra hver flok kort før/ eller ved 
udsætning, samt obduktion og patologisk undersøgelse af sygdomsstatus, herunder forekomst af 
eventuel brystbensfraktur. Derudover visuel inspektion og patologisk undersøgelses og til sidst opgø-
relse af resultater og udarbejdelse af rapport.  
 
Projektets foreløbige resultater:  
1. Kort gennemgang af de produktionsmæssige forhold, driftsform og sygdomsforekomst på de ud-

valgte ejendomme (delvist gennemført) 
 
2. Udtagning af 120 dyr fra hver flok kort før/ eller ved udsætning (delvist gennemført) 
 
3. Obduktion og patologisk undersøgelse af sygdomsstatus, herunder forekomst af eventuel bryst-

bensfraktur (delvist gennemført) 
 
Effekter: 
Der forventes en klarlægning af forekomsten af brystbensfrakturen i ægproduktionen, samt en konkret 
viden om forskellen i denne forekomst i de enkelte produktionssystemer. Dette er aldrig tidligere blevet 
undersøgt og en klarlægning af dette er dermed påkrævet for fremadrettet at kunne inddrage denne 
viden i efterfølgende forbedringer og tiltag i relation til dyrevelfærden for æglæggende høner. 
 
Øget kendskab til den reelle forekomst af brystbensfraktur er vigtig for den fremadrettede udvikling af 
produktionssystemer samt sikring af dyrevelfærden i ægproduktionen. Dyrevelfærd er et område, som 
har offentlighedens bevågenhed og ethvert tiltag som kan forbedre den, vil styrke ægproduktionens 
position og omdømme i samfundet. 
 
Vision-hjælpeværktøj til udvendig og indvendig kontrol (projekt nr. 29) 
Formålet er at udvælge et eksisterende visionbaseret måleudstyr, at videreudvikle dette til danske for-
hold (en prototype) og at teste prototypens egnethed til brug ved Kødkontrollens udvendige og ind-
vendige PM (post mortem) kontrol. 
 
Projektets aktiviteter indeholder to arbejdspakker.  
1. Kravspecifikationer 
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- Model til risikoanalyse udviklet. 
- Data til risikoanalyse indsamlet. 
- Risikoanalyse gennemført og rapporteret. 
- Skitse til kravspecifikation udarbejdet. 
- Omfang af forventet fremtidig kødkontrol diskuteret og ønsker til revision af risikoanalyse og 

kravspecifikation besluttet. 
 
2. Forundersøgelse for indvendig kontrol 

- Forundersøgelse for indvendig kontrol gennemført. Det vurderes, at der er god sandsynlighed 
for, at der kan udvikles et måleudstyr til den indvendige kontrol. Indsamlede data vil udgøre en 
del af data til den videre udvikling. 

- Der ønskes nærmere beskrivelse af hvordan tvivlstilfælde/usikkerhed i referencen (kødkon-
trolpersonalets bedømmelser) skal håndteres i udstyrsudviklingen og den efterfølgende 
test/validering af udstyret. 

 
Effekter:  
Det fremtidige system vil opsamle mere detaljeret og ensartet viden om kyllingeflokkenes forekomst af 
forandringer. Herved skabes der potentiale for forbedring af dyresundhed og dyrevelfærd og dermed 
en forbedret økonomi. 
 
For slagterierne vil det blive muligt at effektivisere og øge kvaliteten af kontrolarbejdet samt tillige 
fremadrettet benytte automatiske løsninger til at fjerne kyllinger, som ikke lever op til krav tidligt i pro-
cessen. 
 
Det er projektets mål at sikre, at kyllingeslagterierne tilbydes et system til hel eller delvis automatise-
ring af PM kontrollen. Det er ikke inden for projektets mål at sikre implementering af systemet eller at 
sikre myndighedernes godkendelse af systemet. Det forventes dog, at begge de to store danske kyl-
lingeslagterier vil implementere og ibrugtage det kommende system inden for kort tid efter projektets 
afslutning. Det vil være op til myndighederne, hvornår og i hvilket omfang systemet kan erstatte den 
nuværende manuelle PM kontrol.  
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 

Til bestyrelsen for Fjerkræafgiftsafgiftsfonden 
 
Revisionspåtegning på årsregnskabet  
 
Konklusion  
Vi har revideret årsregnskabet for Fjerkræafgiftsfonden for regnskabsåret 1. januar – 31. december 
2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, indtægter og udgifter, balance samt supplerende oplys-
ninger. Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om admini-
stration af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Det er vores 
opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmel-
se med bekendtgørelsens regnskabsregler.  
 
Grundlag for konklusion  
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres 
på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration af 
promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Vores ansvar ifølge 
disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for re-
visionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Fjerkræafgiftsfonden i overensstemmelse med inter-
nationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det 
er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 
 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Fjerkræafgiftsfonden har som sammenligningstal for indtægter og udgifter medtaget godkendte bud-
getter. Budgetterne har som det fremgår af årsregnskabet ikke være underlagt revision. 
 
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, 
dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om admini-
stration af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. Ledelsen har 
endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et års-
regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Fjerkræafgiftsfondens evne til 
at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udar-
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten 
har til hensigt at likvidere Fjerkræafgiftsfonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ 
end at gøre dette. 
 
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration 
af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet, samt god offentlig 
revisionsskik, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå 
som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan for-
ventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabs-
brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 
1099 af 21. september 2010 om administration af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor 
jordbrugs- og fiskeriområdet, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis un-
der revisionen. Herudover:  
 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vo-
res konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er 
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern 
kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af Fjerkræafgiftsfondens interne kontrol.   

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er ri-
melige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent-
lig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Fjer-
kræafgiftsfondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usik-
kerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregn-
skabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores 
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisions-
påtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Fjerkræafgiftsfonden ikke 
længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-
venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf 

 
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betyde-
lige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  
 
Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller 
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration af promille- og produkti-
onsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 1099 af 
21. september 2010 om administration af promille- og produktionsafgiftsfonde mv. indenfor jordbrugs- 
og fiskeriområdet.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2016 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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Fjerkræafgiftsfonden - Regnskab 2016
Beløb i 1000 kr.

Ændrings-
budget 2 

2016

Regnskab 
2016

Relativ 
fordeling
af B i %

Ændring
A  => B 

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

1 Overført fra forrige år 5.539 5.539 25 0
2 Produktionsafgifter 11.131 10.807 48 -3
3 Promillemidler 6.475 6.092 27 -6

Særbevilling og anden indtægt 0 0 0 -
Renter -75 -64 0 -15

4 Tilbagebetaling af tilskud vedr. tidligere år 0 -18 0 -
I. Indtægter i alt 23.070 22.357 100 -3

Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme i alt 2.370 2.039 12 -14
Forskning og forsøg i alt 7.319 6.417 36 -12
Produktudvikling i alt 0 0 0 -
Rådgivning i alt 2.263 2.070 12 -9
Uddannelse i alt 297 235 1 -21
Sygdomsforebyggelse i alt 5.508 5.309 30 -4
Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0 -
Dyrevelfærd i alt 962 733 4 -24
Kontrol i alt 0 0 0 -

 Særlige foranstaltninger 0 0 0 -

Medfinansiering af initiativer under EU-
programmer 856 790 4 -8
II. Udgifter til formål i alt 19.575 17.593 100 -10

5 Fondsadministration 
Revision 55 57 72 3
Advokatbistand 0 2 3 -
Effektvurdering 10 8 10 -22
Ekstern projektvurdering 0 0 0 -
Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse 5 0 0 -100
Tab på debitorer 0 12 15 -
III. Administration i alt 70 79 100 13

IV. Udgifter i alt 19.645 17.672 -10

Overførsel til næste år 3.425 4.685
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 17,4 26,5

Supplerende oplysninger:
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Dansk Slagtefjerkræ 5.782 5.191 30 -10
Danske ÆG 4.122 3.723 21 -10
Københavns Universitet 2.604 1.862 11 -28
Det Danske Fjerkræraad 1.723 1.684 10 -2
DMRI 1.480 1.473 8 0
Aarhus Universitet 1.349 1.349 8 0
SEGES 850 781 4 -8
Danmarks Tekniske Universitet 823 794 5 -4
Landbrug & Fødevarer 742 637 4 -14
Økologisk Landsforening 100 99 1 -1
V. I alt 19.575 17.593 100 -10

INDTÆGTER:

UDGIFTER:
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Fjerkræafgiftsfonden - Regnskab 2016

Aktiver
Likvide midler:
  Indestående i bank 12.506

Debitorer:
  Tilgodehavende produktionsafgift 1.136
Aktiver i alt 13.642       

Passiver 
Kreditorer:

6 Det Danske Fjerkræraad (inkl. Danske Æg og 
Dansk Slagtefjerkræ) 1.945
SEGES 781
Aarhus Universitet 1.349
Københavns Universitet 1.862
DMRI 585
Landbrug & Fødevarer 637
Danmarks Tekniske Universitet 794
Økologisk Landsforening 99
SKAT (moms) 441
Promilleafgiftsfonden for landbrug 401
Øvrige kreditorer (revision mv.) 63

Disponible midler:
Overført fra forrige år 5.539
Årets resultat -854
Overførsel til næste år 4.685
Passiver i alt 13.642

Noter til punkterne I - VI

Budget 2016 (senest indsendte budget) er Fjerkræafgiftsfondens godkendte ændringsbudget for 2015. 

Note 3. Tilskud fra Promilleafgiftsfonden fordelt 
på landbrugstøttelovens hovedformål

Ændrings-
budget 2016

Regnskab 
2016

Relativ 
fordeling Ændring i %

Afsætningsfremme 888               737              12,1 -17,0
Forskning og forsøg 2.396            2.349           38,6 -2,0
Produktudvikling 
Rådgivning 797               729              12,0 -8,5
Uddannelse 105               83                1,4 -21,0
Sygdomsforebyggelse 1.950            1.870           30,7 -4,1
Sygdomsbekæmpelse 
Dyrevelfærd 339               324              5,3 -4,4
Kontrol 
Særlige foranstaltninger
Medfinansiering af initiativer under EU-
programmer
Tilskud fra Promilleafgiftsfonden (total) 6.475 6.092 100,0 -5,9

Beløb i 1.000 kr.
Note                           V. Balance pr. 31/12 - 2016

Regnskab 2016

Note 1. Overførslen fra 2015 til 2016 er i alt 5.539 t.kr., jf Fondens godkendte regnskab for 2015. 

Note 2. Fjerkræafgiftsfondens regnskab er baseret på afgiftssatser i bekendtgørelse nr. 55 af 24. januar  
2013.  Se specifikationen af note 2 på efterfølgende side. 
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Fjerkræafgiftsfonden - Regnskab 2016

Note 6. Det angivne beløb, 1.945 t.kr., vedr. 'Det Danske Fjerkræraad' udgør en summering for de tre 
tilskudsmodtagere: 'Det Danske Fjerkræraad', 'Danske Æg' samt 'Dansk Slagtefjerkræ'

*) Tilskuddet fra Promilleafgiftsfonden er anvendt forholdsmæssigt på de enkelte projekter. Uforbrugte 
midler, som Fjekræafgiftsfonden ikke har genbevilget til 2017, har medført forholdsmæssig reduktion i 
tilskuddet fra Promilleafgiftsfonden. Eventuelle uforbrugte midler i projekter, der af Fjerkræafgiftsfonden er 
genbevilget til 2017, føres først tilbage til Promilleafgiftsfonden i forbindelse med endelig opgørelse af 
projektet. Et projekt er flyttet fra hovedformålet Sygdomsforebyggelse til Medfinansiering af initiativer under 
EU-programmer.

Note 5. 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 4. Fjerkræafgiftsfonden bevilgede i 2015 forlængelse ind i 2016 af tre projekter, hvor to af projekterne 
i 2016 dog ikke anvendte midlerne fuldt ud. En forholdsvis andel af de ikke forbrugte midler, svarende til i 
alt 18 t.kr., er tilbagebetalt til Promillemilleafgiftsfonden for Landbrug.
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Note 2 Ændrings-
budget 2 

2016

Regnskab 
2016

Ændrings-
budget 2 

2016

Regnskab 
2016

Ændrings-
budget 2 

2016

Regnskab 
2016

Fjerkræafgiftsfonden

1. Slagterier
Slagtekyllinger levende vægt 205 200 1,0 1,0 2.050 2.001
Andet fjerkræ, slagtet vægt 0 0 0,5 0,5 0                0 

2. Rugerier
Slagtekyllinger 167 148 3,0 3,0 5.001 4.430
Hønekyllinger 4 4 10,0 10,0 360            350 
Kalkunkyllinger 0 6,0 0 0
Gæslinger 0 6,0 0 0
Ællinger 1 1 8,0 8,0 48 46
Agerhøns, fasaner, rugeæg 2. 1 1 20,0 20,0 180            178 

3. Pakkerier
Konsumæg 969 1.063 3,2 3,2 3.101         3.401 

4. Eksport
Høns 2 1 0,6 0,6 10 7
Kyllinger 19 20 1,6 1,6 310 325
Kalkuner indtil 14 uger 0 0 1,5 1,5 0 3
Kalkuner over 14 uger 1. 0 7,0 0 0
Kalkuner over 14 uger 2. 1 1 5,0 5,0 45 41
Ænder 2. 0 0 1,1 1,1 1 0
Gæs 0 0 2,8 2,8 0 0
Vildtfugle 7 0 20,0 20,0 24 24

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

Total, Fjerkræafgiftsfonden 11.131 10.807

Provenu, konsumæg 3.471 3.759
Provenu, slagtefjerkræ 7.456 6.844
Provenu, strudse 0 0
Provenu, vildtfugle 204 202

Tab på uerholdelige fordringer 0

Nettoafgiftsprovenue 11.131 10.807

Fjerkræafgiftsfonden afgiftssatser

Provenu
1.000 kr

Afgifter
Øre/kg

Kr./stk

Øre/stk

Kr./1000 stk

Øre/stk

Produktion
1.000 tons

Mio. stk

Mio. stk

Mio. stk

Mio. stk
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Fjerkræafgiftsfonden - Regnskab 2016 - Supplerende oplysninger

VI. Aktiviteter fordelt på 
tilskudsmodtagere

I alt Dansk Slagtefjerkræ              5.782              5.191 

Sygdomsforebyggelse
1 Sygdomsforebyggelse og beredskab for 

slagtefjerkræ
             1.483              1.398 §2

2 Tilskud til vaccination mod Newcastle Disease              1.020              1.020 §9
3 Antibiotikaforbrug til slagtefjerkræ og resistens                   78                   41 §2

I alt Sygdomsforebyggelse              2.581              2.459 

Rådgivning
4 Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen - KIK                 550                 401 §2
5 Statistik for produktion af fjerkrækød                 375                 344 §6
6 Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen                 325                 313 §2

I alt Rådgivning              1.250              1.058 

Medfinansiering af initiativer under EU-
programmer

7 Udvikling af praktisk anvendelige insektværn til 
slagtekyllingehuse (LD)

                856                 790 

I alt Medfinansiering af initiativer under EU-
programmer

856 790

Afsætningsfremme
8 Markedsadgang - Asien                 550                 477 §8
9 Øget afsætning af økologisk kylling                 100                    -   §6

I alt afsætningsfremme                 650                 477 

Dyrevelfærd
10 Dyrevelfærd hos slagtefjerkræ                 320                 304 §2

I alt Dyrevelfærd                 320                 304 

Uddannelse
11 Styrket forskning, innovation og uddannelse                 125                 103 Ej statsstøtte

I alt Uddannelse                 125                 103 

I alt Danske Æg              4.122              3.723 

Afsætningsfremme
12 Formidling om æg og sundhed              1.000              1.000 §6
13 Markedsadgang for æg og ægprodukter til Kina                 150                   57 §8

I alt Afsætningsfremme              1.150              1.057 

Sygdomsforebyggelse
14 Sygdomsforebyggelse og beredskab for 

ægproduktionen
             1.204              1.166 §2

I alt Sygdomsforebyggelse              1.204              1.166 

Forskning og forsøg
15 Foderstrategi for konsumæg                 513                 458 §4

I alt Forskning og forsøg                 513                 458 

Beløb i 1000 kr.
Specifikation af 

anvendt 
statsstøtteregel

Ændrings-
budget 2 2016 Regnskab 2016

note
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Fjerkræafgiftsfonden - Regnskab 2016 - Supplerende oplysninger

Beløb i 1000 kr.
Specifikation af 

anvendt 
statsstøtteregel

Ændrings-
budget 2 2016 Regnskab 2016

note

Dyrevelfærd
16 Udredning af forekomsten af brystbensfraktur i 

ægproduktionen
                360                 174 §4

17 Dyrevelfærd indenfor ægproduktionen                 282                 255 §2
I alt Dyrevelfærd                 642                 429 

Rådgivning
18 E-kontrol, rådgivning og konsulentarbejde for 

ægproduktionen
                613                 613 §2

I alt Rådgivning                 613                 613 

I alt Københavns Universitet           2.604           1.862 

Forskning og forsøg
19 Undersøgelse af mulighederne for opstilling og 

implementering af mikrobiologiske standarder/krav til 
den daggamle kylling i slagtekyllingeproduktionen

             1.030                 481 §4

20 Udvikling af PCR til undersøgelse af mikrofloraen i 
forbindelse med organoleptiske forandringer af 
ferske fjerkræprodukter

                732                 710 §4

21 Forekomst af kroniske infektioner hos æglæggere                 500                 329 §4
22 Enterococcus cecorum: smittemåde og 

sygdomsudvikling
                342                 342 §4

I alt Forskning og forsøg              2.604              1.862 

I alt Det Danske Fjerkræraad              1.723              1.684 

Sygdomsforebyggelse
23 Zoonosedatabasen for fjerkræbranchen              1.185              1.164 §9
24 Veterinær servicering af fjerkræproduktionen                 538                 520  §2 og §3

I alt Sygdomsforebyggelse              1.723              1.684 

I alt DMRI           1.480           1.473 

Forskning og forsøg
29 Vision-hjælpeværktøj til udvendig og indvendig 

kontrol
                464                 457 §4

30 Bedre vandbindeevne i kyllingefileter kan skabe 
merværdi

                439                 439 §4

31 Risikobaseret batchstyring for mindre tilbagekald                 304                 304 §4
32 Kontrolsystem  for klassificering af kyllinger                 273                 273 §4

I alt Forskning og forsøg              1.480              1.473 
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Fjerkræafgiftsfonden - Regnskab 2016 - Supplerende oplysninger

Beløb i 1000 kr.
Specifikation af 

anvendt 
statsstøtteregel

Ændrings-
budget 2 2016 Regnskab 2016

note
I alt Aarhus Universitet           1.349           1.349 

Forskning og forsøg
25 Rugetemperatur: Fremme af muskel og 

knogleudvikling
                505                 505 §4

26 Træbryst i slagtekyllinger                 445                 445 §4
27 Fjerpilning hos skrabehøner med intakte næb                 300                 300 §4
28 Brystbensdeformiteter – validering af metoden                   99                   99 §4

I alt Forskning og forsøg              1.349              1.349 

I alt SEGES              850              781 

Forskning og forsøg
33 Alarmering ved afvigende trends i 

kyllingeproduktionen
                350                 294 §4

34 Kontrol af orm hos konsumægshøner                 200                 187 §4
I alt Forskning og forsøg                 550                 481 

Rådgivning
35 Faglig Viden og Business Check til 

Fjerkræproducenter 
                300                 300 §2

I alt Rådgivning                 300                 300 

I alt Danmarks Tekniske Universitet              823              794 

Forskning og forsøg
36 Infektionsevnen af Salmonella Typhimurium DT41 i 

rugeægshøner og slagtekyllinger
                445                 437 §4

37 Højvirulente Escherichia coli hos slagtekyllinger                 378                 357 §4
I alt Forskning og forsøg                 823                 794 

I alt Landbrug & Fødevarer              742              637 

Afsætningsfremme
38 Indsamling og formidling af udenlandsk viden                 430                 383 §6
39 Oplysning og dialog om produktionen                 140                 122 §6

I alt Afsætningsfremme                 570                 505 

Uddannelse
40 Undervisningsforløb og formidling til landbrugs-

uddannelserne
                172                 132 §2

I alt Uddannelse                 172                 132 

I alt Økologisk Landsforening              100                99 

Rådgivning
41 Fakta om økologisk æg- og slagtekyllingeproduktion                 100                   99 §2

I alt Rådgivning                 100                   99 



22

Fjerkræafgiftsfonden - Regnskab 2016 - Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår

Beløb i 1000 kr. Regnskab            
2012    

Regnskab            
2013

Regnskab            
2014

Regnskab            
2015

Regnskab            
2016

INDTÆGTER:
Overført fra forrige år 5.089 4.061 4.536 4.768 5.539
Produktionsafgifter 10.424 10.422 10.177 10.453 10.807
Promillemidler 6.124 7.000 6.105 5.649 6.092
Særbevilling og anden indtægt - - 26 0 0
Renter 0 - - -41 -64
Tilskud til fondsadministration 151 - - 0 0
Tilbagebetaling af tilskud vedr. tidligere år -18
I. Indtægter i alt 21.788 21.483 20.844 20.829 22.357

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme i alt 2.329 1.654 2.576 1.941 2.039
Forskning og forsøg i alt 5.366 3.754 5.134 4.932 6.417
Produktudvikling i alt 252   -   - 0 0
Rådgivning i alt 4.541 3.613 2.841 2.205 2.070
Uddannelse i alt   - 25 33 156 235
Sygdomsforebyggelse  i alt 3.775 5.758 4.296 4.788 5.309
Sygdomsbekæmpelse i alt   -   -   - 0 0
Dyrevelfærd i alt 550 1.075 802 492 733
Kontrol i alt   -   -   - 0 0
Særlige foranstaltninger i alt   -   -   - 0 0
Medfinansiering af initiativer under EU-program 633 904 321 641 790

II. Udgifter til formål i alt 17.446 16.783 16.003 15.155 17.593

Fondsadministration 
Generel fondsadministration 151   - - - -
Effektvurdering 40 90 10 75 8
Revision 55 55 55 57 57
Kontroludgifter/advokat 32 8 4 0 2
Tab på debitorer - 8 - 0 12
Bestyrelseshonorar 4 3 4 4 0
Ekstern projektvurdering - - - - 0

III. Administration i alt 281 164 73 135 79

IV. Udgifter i alt 17.727 16.947 16.076 15.290 17.672

Overførsel til næste år 4.061 4.536 4.768 5.539 4.685
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 23 27 30 36 27
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Fjerkræafgiftsfonden - Regnskab 2016 - Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår

Beløb i 1000 kr. Regnskab            
2012    

Regnskab            
2013

Regnskab            
2014

Regnskab            
2015

Regnskab            
2016

Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtager
Dansk Slagtefjerkræ / Det Danske Fjerkræraad   - 5.081 5.868 4.849 5.191
Danske Æg / Det Danske Fjerkræraad 3.607 3.690 2.831 3.538 3.723
Københavns Universitet 1.297 578 1.578 922 1.862
Det Danske Fjerkræraad 6.377 2.053 999 1.093 1.684
DMRI 899 799 1.287 1.563 1.473
Aarhus Universitet 1.213 1.344 950 1.036 1.349
SEGES 3.338 1.876 1.717 1.113 781
Danmarks Tekniske Universitet 0 416 794
Landbrug & Fødevarer 164 458 673 625 637
Økologisk Landsforening 100   - 99
Dansk Kalkunforening   - 0 0   - -
Dansk And 252   -   -   - -
ChemVet A/S 196   -   -   - -
Syddansk Universitet 103   -   -   - -
Fødevarestyrelsen   - 904   -   - -
V. I alt 17.446 16.783 16.003 15.155 17.593
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Note 1. Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ  

Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ 

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse 

Projektets formål og indhold: Formålet med projektet er at forebygge og bekæmpe sygdomme på det 
fjerkræveterinære område samt at forebygge og håndtere både kendte og uforudsete risici, som kan true 
fødevaresikkerheden, til gavn for afsætning af fjerkræ og fjerkrækød. 

Projektets aktiviteter:  

• Overvågnings- og kontrolopgaver for Salmonella, Campylobacter, Newcastle Disease og Aviær In-
fluenza er udført 

• Adskillige håndteringer af mistanker/udbrud af fugleinfluenza i forhold til de ramte besætninger og 
andre aktører er udført 

• Branchens veterinære beredskab mod både anmeldepligtige og ikke- anmeldepligtige fjerkræsyg-
domme er varetaget.  

• Der er generet GIS rapporter til den samlede sektor ved mistanke/udbrud. 
• Opgaver på vegne af primærproducenter og branchen for regelsættet vedr. ”God produktionspraksis 

ved fremstilling af fjerkræfoder” 
• Håndtering af Campylobacter-handlingsplanen, herunder deltaget i arbejds- og Styregrupper for 

handlingsplanen. Leveret faglige bidrag til begge grupper. 
• Faglige udredning vedr. proceshygiejne kriterier på Campylobacter samt og de at anvende svage 

syrer for at bl.a. at reducere niveauet af Campylobacter på slagtekyllinger 
• Vejledning af DTU studerende, herunder gennemførelse af diverse analyser vedr. Campylocter, 

som er publiceret.  
• Løbende opdateringer af ekspertviden på fagområderne, samt vejlede producenter om Salmonella, 

Campylobacter, Newcastle Disease og Aviær Influenza. 
• Har indsamlet viden fra den Tekniske arbejdsgruppe og Styregruppe for bekæmpelse af Salmonella 

i slagtefjerkræsektoren samt fra arbejdsgruppe og styregruppe for Campylobacter-handlingsplanen. 
• Videns-indsamling og deltagelse i Salmonella Task Force gruppen, hvor der foretages eftersporing 

af salmonella-kilder til udbrud i nogle besætninger. Desuden udarbejdes handlingsplaner og vejled-
ninger om bekæmpelse af Salmonella til branchen. 

• Der er deltaget i og ydet faglig bistand ved uddannelses-, kursus- og efteruddannelsesaktiviteter, fx 
KU Studerende samt deltages i faglige kongresser såsom Fjerkrækongressen, Nordisk Fjerkrækon-
gres, World Poultry Congress i Beijing. 

• Afholdelse af Nordic Poultry Conference. 
• Deltagelse i det nordiske fjerkræsamarbejde for herigennem at søge viden til gavn for primærpro-

duktionen. 
• I projektet er branchens ESBL-handlingsplan håndteret. 
• Der deltages desuden i forskningsprojektet ‘University of Copenhagen Research Centre for Control 

of Antibiotic Resistance (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. 

• Der er udarbejdet statistiske opgørelser ved udtræk/analyse af data fra Salmonella-, Campy-
lobacter-, Newcastle Disease- og Aviær Influenza-databasen til gavn for primærproducenter og an-
dre interessenter. 

• Afholdelse af udgifter til sokkeprøvemateriale og forsendelse af dette 
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Projektets resultater og effekter: 

• Udarbejdelse af minimum 25 statistiske opgørelser vedr. fx Salmonella, Campylobacter og andre ik-
ke anmeldepligtige sygdomme. 

• Udarbejdelse af informationsmails til producenter og virksomheder om udbrud af smitsomme syg-
domme og andre smittebekæmpelsesmæssige nødvendige informationer. 

• Der er leveret viden og information om produktionsforhold til Fødevarestyrelsens Aviær Influenza 
(AI) ekspertgruppe. 

• Der er genereret de nødvendige GIS-rapporter til beredskabet, både vedr. AI og Infektiøs Bronchitis 
(IB). 

• Deltagelse i minimum 5 følgegruppemøder vedr. regelsættet for ”God produktionspraksis for frem-
stilling af fjerkræfoder”. 

• Afholdelse af 6 møder med branchens veterinærgruppe. 
• Udarbejdelse af statusnotater for Campylobacter-handlingsplanen. 
• Publiceret artiklen: Compliance/non-compliance with biosecurity rules specified in the Danish Quali-

ty Assurance system (KIK) and Campylobacter-positive broiler flocks 2012 and 2013.M. Sandberg; 
J. Dahl; L. L. Lindegaard; J. R. Pedersen, Poultry Science 2016; doi: 10.3382/ps/pew277 

• Erhvervspraktikprojekt publiceret: Sammenligning af EFSA model og Carma-model m.h.t. til, hvilke 
interventioner der er mest effektive til at reducere Campylobacter. 

• Bachelorprojekt publiceret: Trend and recurrences of Campylobacter positive flocks at farm and 
house level from 2009-2015. 

• Udarbejdelse af statusnotater for status på Salmonella og øvrige zoonoser og andre ikke anmelde-
pligtige sygdomme. 

• Udarbejdelse af notater til nyhedsbreve om status på Salmonella og øvrige zoonoser og andre ikke 
anmeldepligtige sygdomme. 

• Udarbejdelse af 4 artikler til Dansk Erhvervsfjerkræs blad. 
• Udarbejdelse af videnskabelig artikel til internationalt tidsskrift. 
• Præsentation på World Poultry Congress i Beijing- salmonellabekæmpelsesplaner i DK og resulta-

terne af disse. 
• Afholdelse af Nordic Poultry Conference. 
• Der er sikret levering af sokkeprøvemateriale til hele slagtekyllingesektoren. 
• Udarbejdelse af minimum 10 statistiske opgørelser vedr. fx Salmonella, Campylobacter og andre ik-

ke anmeldepligtige sygdomme. 
• Der er genereret de nødvendige GIS-rapporter til beredskabet. 
• Afholdelse af 6 møder med branchens veterinærgruppe. 
• Udarbejdelse af 2 artikler til Dansk Erhvervsfjerkræs blad. 
• Udarbejdelse af videnskabelig artikel til internationalt tidsskrift. 
• Præsentation på Beijing kongres. 

 

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. 
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Note 2. Tilskud til vaccination mod Newcastle Disease 

Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ 

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse 

Projektets formål og indhold: Projektet skal medvirke til at forebygge sygdommen Newcastle disease i 
den danske fjerkræproduktion gennem en vaccinationsstrategi. Det er ordningens formål at yde tilskud til 
ejere af konsumægsbesætninger, der i konsumægsproduktionen anvender høner, der er vaccinerede efter 
Fødevarestyrelsens bestemmelser i bekendtgørelse nr. 1273 af 31. oktober 2007 om vaccination mod New-
castle Disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer. 

Projektets aktiviteter:  

Der er udbetalt tilskud til vaccination mod Newcastle Disease til konsumægsproducenter. 
Vaccinationen er kontrolleret ved analyse af kontrolprøver, som er betalt af projektet. 

Projektets resultater og effekter: 

• Effektiv sygdomskontrol 
• Bedre sygdomshåndtering 
• Færre sygdomsforekomster 

Den enkelte konsumægsproducent sikres tilskud til vaccination mod Newcastle disease, hvilket øger incita-
mentet til at gennemføre vaccinationsprogrammet, hvis formål er at forebygge udbrud af Newcastle disease 
i Danmark. 
 

Note 3. Antibiotikaforbrug til slagtefjerkræ og resistens 

Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ 

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse  

Projektets formål og indhold: Formålet er at følge udviklingen i antibiotikaforbruget til slagtefjerkræ via 
Vetstat samt resistensudviklingen. Udviklingen afrapporteres og formidles. 

Projektets aktiviteter:  

• Projektet har fulgt antibiotikaforbruget for slagtefjerkræ via Vetstat 
• Projektet har fulgt resistensudviklingen i relation til slagtefjerkræ 

 
Projektets resultater og effekter: 

• Effektiv sygdomskontrol  
• Udarbejdelse af 4 rapporter og notater vedr. udviklingen i antibiotikaforbruget  
• Dialog med rådgivere og praktiserende dyrlæger om sygdomssituationen og antibiotikaforbrug 
• Der udarbejdes én artikel til et relevant dansk tidsskrift (Det gule blad) 

 
Den enkelte producent tilføres viden om udviklingen i antibiotikaforbruget for slagtefjerkræ på landsplan og 
variationen i forbruget mellem besætninger og over tid, og det giver svar på, om det er de samme besæt-
ninger, der fortsætter med at have problemer, og om problemerne er stigende eller faldende over tid. Denne 
viden kan anvendes aktivt i rådgivningen til producenterne. 
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Note 4. Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen - KIK 

Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ 

Hovedformål: Rådgivning 

Projektets formål og indhold: Med Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen (KIK) har branchen et kvalitets- 
og dokumentationssystem af alle led i produktionskæden for slagtekyllinger. Ved hjælp af skriftlige procedu-
rer, dataregistrering, uddannelse af landmændene, løbende auditering og samarbejde mellem branchens 
aktører dokumenterer KIK-systemet fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og -sundhed.  

Værktøjet gør det blandt andet muligt for slagtekyllingeproducenten at se, hvordan hans egen produktion 
forløber i forhold til tidligere, men også hvordan den ligger i forhold til normen og gennemsnittet i branchen. 

Projektets aktiviteter:  

KIK udstyrer slagtekyllingeproducenten med et “håndtag”, hvilket gør det muligt at forbedre produktiviteten. 
Med en "alle-data-på-ét-sted" tilgang, kan man benchmarke genetik, produktionsmetoder, produktionsfacili-
teter, leverandører (foder osv.), medarbejdere og meget mere. Dermed er det muligt at forbedre effektivite-
ten og reducere omkostningerne ved at optimere fx foderforbrug og væksthastigheden, reducere dødelighe-
den m.v. 

Gennemsigtighed i hele værdikæden, da data opdateres dagligt, og giver oplysninger om bl.a. dødelighed, 
hvilket giver landmanden mulighed for at kontrollere sygdomme. 

KIK hjælper med at overholde og dokumentere kvalitetskontrolprogrammer og andre aftalte procedurer, 
eftersom systemet registrerer oplysninger om alle hovedaktiviteter og dokumenterer intern eller 3. parts 
auditering. Systemet opsamler al dokumentation om eksempelvis veterinærkontrol, fødevaresikkerhed, dy-
revelfærd og dyresundhed og i praksis; dette betyder, at rugeriet, slagtekyllingeproducenter, foderleveran-
dører, dyrlæger, slagterier og forarbejdningsvirksomheder m.fl. er i stand til at dokumentere deres proces-
ser. 

Projektet omfatter løbende opdatering af systemet - analyse, design og udvikling 

Projektets resultater og effekter: 

• Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne 
• Effektiv sygdomskontrol 
• Bedre almen dyrevelfærd 
• Bedre dyrevelfærd 
• Færre sygdomsforekomster 
• Bedre management i produktionen 

 
KIK er et unikt system som udover at være et værdifuldt redskab i den daglige produktion for den enkelte 
producent også sikrer markedsadgangen til andre lande. Ingen andre lande besidder et så unikt system, der 
sikrer både dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og sygdomsforekomsten i produktionen. Systemet generer do-
kumentation, som viser, at producenterne m.fl. efterlever en række krav og ikke mindst opfylder disse. Det 
er til gavn for fødevaresikkerhed og dyresundhed, og en forudsætning for markedsadgang. 
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Note 5. Statistik for produktion af fjerkrækød 

Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ 

Hovedformål: Rådgivning 

Projektets formål og indhold: Projektets hovedformål er at rådgive fjerkrækødsektoren via øget markeds-
indsigt. Materialet danner grundlag for at træffe beslutninger af strategisk og markedsmæssig betydning, 
som kan øge afsætningen af fjerkrækød både i Danmark og på eksportmarkederne. 

Projektets aktiviteter:  

• Opbygge IT-baseret datasamling, der samler relevant statistik for produktion af fjerkrækød. Ud-
gangspunktet er en samling, der indeholder statistiske oplysninger fra jord til bord for sektoren om-
fattende blandt andet produktion, priser, struktur og afsætning. 

• Forestå datasamlingen og udvikle denne til også at indeholde relevante PowerPoint-præsentationer. 
• I projektet indgår også 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 månedlig fakta-notat med fjerkræsektorens nøgletal og mindre analyser 
• Relevant og opdateret PowerPoint-samling 

 

Hver måned er der leveret faktanotater med fjerkræsektorens nøgletal og mindre analyser, med fjerkræsek-
toren som omdrejningspunkt, fx. fødevareanalyser, eksportnotater, markedsvurderinger og indkomstprogno-
se for slagtekyllinger. 
 

Note 6. Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen 

Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ 

Hovedformål: Rådgivning 

Projektets formål og indhold: Projektet skal sikre, at branchens producenter og rådgivere løbende har 
indblik i lovgivningen vedrørende miljøregulering og den miljøteknologiske udvikling. 

Projektets aktiviteter:  

• Sekretariatsfunktion for Miljøfaggruppe Fjerkræ (konsulentnetværk vedr. miljøgodkendelser mm af 
fjerkræproduktioner i samarbejde med Danske Æg), herunder løbende hot line funktion for konsu-
lenter og producenter i forhold til miljølovgivning, BAT mm 

• Planlægning og gennemførelse af Faglig Fjerkrædag for miljøkonsulenter med besøg hos rugeriet 
DanHatch A/S og Danpos fjerkræslagteri i Års  

• Halvdagsmøde i Miljøfaggruppe Fjerkræ for fjerkrækonsulenter med fokus på ny husdyrregulering 
• Indlæg på Temadag om fjerkræ på SEGES for fjerkræproducenter oktober 2016 
• Indlæg på Nordic Poultry Conference november 2016  
• Faglige indlæg om miljøregulering af fjerkræproduktionen på bestyrelsesmøder i Dansk Slagtefjer-
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kræ 
• Løbende skriftlig orientering af Dansk Slagtefjerkræ bestyrelse om miljøregulering af fjerkræproduk-

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

Projektets resultater og effekter: 

Projektets leverancer er primært viden og overblik vedr. miljøregulering af fjerkræbrug direkte til rådgivere 
og slagtefjerkræproducenter. 

• Dokumenteret viden om et relevant emne 
• Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer hos primærproducenterne 
• Lettere adgang til relevant viden 
• Bedre management i produktionen 
• Bedre mulighed for fastholdelse af arbejdspladser / eksisterende produktion 
• Bedre miljøregnskab fra primærproduktionen ved samme produktionsmængde 
• Lavere udledning af ammoniak 

 
Note 7. Udvikling af praktisk anvendelige insektværn til slagtekyllingehuse (LD) 

Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ 

Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets for-
ordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdi-
strikterne / Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen. 

Projektets formål og indhold: I Trin 2 var formålet at finde et firma i et lavkostland, der kan producere net 
af kevlarfiber til 1-2 forskellige insektværnløsninger. I Trin 3 skal der produceres insektværnløsninger til 12-
14 slagtekyllingehuse, der skal monteres i 2016, og afprøves over sommeren. 

Projektets aktiviteter:  

I Trin 2 var der følgende aktiviteter: 
Der skulle: 1) identificeres virksomheder, der kunne producere alle enkelt-bestanddelene til insektværnpro-
totyperne, 2) fremstilles egnede fiber og væves net af disse til indkøb, 3) identificeres/udvikles designs, der 
passer til de eksisterende kyllingehuse i Danmark, 4) findes egnede afprøvningshuse og 5) monteres in-
sektværnprototyper på disse. 
 
I Trin 3 var der følgende aktiviteter: 
Der skulle: 1)produceres insektværnløsninger til 12-14 slagtekyllingehuse, 2)monteres insektværnsløsninger 
på kyllingehusene, 3) ske afprøvning af de ny-udviklede insektværnprototyper m.h.t kriterierne;  

Behov for rengøring og vedligehold, undersøgelse af nettets holdbarhed under praktiske forhold, producen-
tens opfattelse af, hvorvidt insektværnprototyperne fungerede godt eller dårligt, måling af Campylobacter-
reduktion i afprøvningshusene. 

Projektets resultater og effekter: 

• Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (andre tidsskrifter) 
• Anden videnskabelig præsentation 
• Udvikling af nyt produkt 
• Afklaring af hvilke insektværnstyper, der egner sig bedst 
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Note 8. Markedsadgang - Asien 

Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ 

Hovedformål: Afsætningsfremme 

Projektets formål og indhold: Formålet er at øge afsætningen af fjerkrækød på de asiatiske markeder. 
Der skal både arbejdes for at sikre adgang til vanskelige markeder som det kinesiske samt fastholde og øge 
markedsandelen på eksisterende 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: 

• Gennemførelse af Kinesisk virksomhedsinspektion i Danmark. Besøg og inspektion på danske fjer-
kræslagterier. 

• Malaysia: Fastholde markedsandel 
• Deltagelse i halalseminar i Malaysia samt møder med den malaysiske halalmyndighed. 
• Deltagelse i fødevarekonference i Malaysia med indlæg om dansk fødevaresikkerhed og den dan-

ske fjerkræsektor. 
• Besøg af malaysisk forretningsdelegation med henblik på deltagelse i messe og rundvisning på ud-

valgte fødevarevirksomheder 
Projektets resultater og effekter: 

• Gennemførelse af informationskampagne 
• Etablering af internationale netværk for producenter/virksomheder med henblik på øget samarbejde 
• Opbygning af forbedret platform for afsætningsfremme 

 

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 orga-
nisk vækst i sektoren. Asien aftager produkter, der ikke forbruges i store mængder i Europa. 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 10. Dyrevelfærd hos slagtefjerkræ 

Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ 

Hovedformål: Dyrevelfærd 

Projektets formål og indhold: Projektet har til formål at informere om praksis og forståelse af dyrevel-
færdsmæssige krav, hjælpe med til lette implementering af evt. nye tiltag samt at følge op på dyrevelfærds-
mæssige forhold, således at slagtefjerkræproduktionen kan udvikles og samtidig tilgodese forholdene vedr. 
dyrenes velfærd. 

Projektets aktiviteter:  
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• Faglig-teknisk videnindsamling vedr. dyrevelfærd i slagtefjerkræproduktionen nationalt og internati-
onalt, herunder deltagelse i og præsentation på nationale og internationale konferencer mv. 

• Indsamling af viden om kontrolarbejdet hos myndigheder fx kontrolkampagne om indfangning og 
rengøring af transportkasser. 

• Projektet har ydet rådgivning til producenter, borgere og andre interessenter om dyrevelfærdslov-
givning og anden faglig viden vedr. dyrevelfærd hos slagtefjerkræ. 

• Projektet har fulgt aktuelle dyrevelfærdsmæssige forhold som, fx trædepudesvidninger, aflivninger, 
dødelighed, indfangning. 

 
Projektets resultater og effekter: 

• Der er leveret 5 artikler til fagbladet ”Dansk Erhvervsfjerkræ” 
• Fire artikler i nyhedsbrevet fra Dansk Slagtefjerkræ 
• Deltagelse i møder i vedr. dyrevelfærd med Fødevarestyrelsen, internationale organisationer m.fl., 

fx deltagelse i EU's evaluering af lovgivning på området 
• Oral præsentation om trædepudesvidninger på World Poultry Conference i Beijing 
• Besvarelse af henvendelser/rådgivning fra/til producenter, slagterier og andre interessenter 

 

Projektet sikrer høj faglighed i dyrevelfærdsmæssige sager, herunder informationen til branchen, samfund, 
borgere og presse. 

Projektets bidrager til et højt vidensniveau om dyrevelfærd hos slagtekyllingeproducenter, idet viden er til-
gængelig som enten telefonisk rådgivning eller via skriftlig information i fagblade mv. 

Denne viden styrker håndtering af dyrevelfærdsudfordringer, og medvirker til have en produktion, der tilgo-
deser samfundets interesser. 

Det er en forudsætning for afsætning af slagtefjerkræprodukter på såvel hjemme- som eksportmarkeder, at 
branchen og dens producenter lever op til gældende krav og samtidig følger udviklingen på området tæt. 

 

Note 11. Styrket forskning, innovation og uddannelse 

Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ 

Hovedformål: Uddannelse. Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det vurderes, at det ikke har 
markedsmæssige konsekvenser og derfor ikke påvirker konkurrenceforholdene. 

Projektets formål og indhold: Projektet har til formål at øge samspillet imellem erhverv, GTS og videninsti-
tutioner på kødområdet og relaterede brancher for derved at styrke og initiere innovation og forskning på 
kødområdet til gavn for erhvervets konkurrenceevne. Desuden styrkes de kødfaglige universitetsuddannel-
ser, kødbranchen brandes på universiteterne og der rekrutteres flere studerende for dermed at øge rekrutte-
ringsgrundlaget til erhverv og vidensinstitutioner. 

Projektets aktiviteter:  

Projektet består af 3 indsatsområder: 

- Øget og styrket forskning og innovationskraft  

- Mere og bedre videregående uddannelse samt rekruttering og branding 
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- Øget forsknings- og innovationssamarbejde på europæisk plan (kun fjerkræ) 

I. Øget og styrket kødforskning  

• 3 styregruppe-møder for det kødteknologiske professorat på KU 
• Støttende funktioner til professoratet (matchmaking, ansøgningsmuligheder mm.) 
• Opbygning af viden om erhvervets forskningsbehov samt udbygget netværk (udarbejdelse af forsk-

ningsstrategi) 
•  Match-making bredt i mellem forskere og erhverv gennem ”forsker-ekskursion” 
• Gearing af offentlige og private midler ved at øge koordinering imellem projekter, informere om calls 

og initiering af nye samarbejder, samt faglige indspil til forskningsprogrammer 
• Sekretariatsservice af netværket Muscle Based Food Network (2 koordinerende møder + 2 faglige 

seminarer). Netværket er placeret på Danish Food Clusters platform.  
• Facilitering af studentersamarbejde (3 samarbejder i 2016)  

 

II. Mere og bedre kødfaglig universitetsuddannelse samt rekruttering og branding 

• Sekretariatsbetjening af Industrikontaktudvalget  
• Koordinering af stor indsats til reorganisering og branding af kødvidenskabelig uddannelse 
• Markedsføring af kødbranchen overfor de studerende, aktiviteter var: Studietur til Jylland (produ-

cent, slagteri og forædling), Praktik-studietur, Tema-aften og kød og økologi, Pølsemagerkursus, 
MRSA foredrag, Alumne netværksmøde, Tema-aften om kød og sundhed/ernæring, Formidling om 
og facilitering af studieophold, praktik mm. via Facebook og linked-in for studerende  

 

III. Øget forsknings- og innovationssamarbejde på europæisk plan (kun fjerkræ) 

• faglige indspil til Horizon2020 arbejdsprogram for 2018 
• begyndende konsortium-dannelse 

 

Projektets resultater og effekter: 

Styrket interaktion i mellem kødbranche og vidensmiljøer giver øget dialog om branchens forsknings- og 
udviklingsbehov samt øget implementering af ny viden, heraf styrkes innovationsevnen.  

Rekrutteringen til kødvidenskabelige studier sikrer en talent-fødekæde til branchen indenfor de lange vide-
regående fødevareuddannelser. Kortlægning af branchens FoU behov er ongoing og spilles ind vor rele-
vant. 

Konkurrenceevne styrke pga. øget produktivitet og udviklingsevne, gennem den styrkede talentmasse og 
innovationskraft. 

 

Note 12. Formidling om æg og sundhed 

Tilskudsmodtager: Danske Æg 

Hovedformål: Afsætningsfremme 

Projektets formål og indhold: Formålet med projektet er, at gennemføre en intensiv formidling af budska-
ber om æg i relation til sundhed og ernæring, med henblik på at æg opnår et mere positivt omdømme, at 
forbrugerne i højere grad opfatter æg som en sund fødevare og der dermed opnås et større ægsalg i detail-
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handelen. 

 

Projektets aktiviteter:  

Arbejdspakke 2: Vidensopsamling, samt netværk og dialog med faglige eksperter og NGO’er  

• Indsamling af viden ved deltagelse i IEC konference + International Egg Nutrition Symposium.  
• Samarbejde med Nina Geiker og Arne Astrup vedr. formidling af forskning til relevante NGO'er og 

foreninger. 
 
Arbejdspakke 3: Formidling om æg og sundhed til de ernæringsprofessionelle  

• Opdatering af vidensopsamling om æg & sundhed til ernæringsprofessionelle m.fl. 
• Opdatering af temaforløb på sitet www.diaetistforum.dk 
• Opdatering af temaforløb på det fælles site for fødevareerhvervet, www.voresmad.dk 
• Opdatering af temaforløb om æg på sitet www.madkundskabsforum.dk 
• Æg som en del af program, mad og materiale uddeling i forbindelse med Ernæringsfokus og Sunde 

Børn for mad- og ernæringsprofessionelle. 
• Afholdelse af Æggets Dag med formidling til mad- og sundhedsjournalister. 

 
Arbejdspakke 4: Formidling om æg og sundhed til børn 

• Æggetema på Madskoler for børn 
 
Arbejdspakke 5: Formidling om æg og sundhed målrettet slutbrugerne 

• Event på Roskilde Dyrskue 
• Event på Food Festival inkl. lancering af kampagne "Jeg Elsker Æg" 
• "Jeg Elsker Æg"-kampagne på facebook og instagram med formidling af æg, sundhed og æggets 

anvendelsesmuligheder direkte til slutbrugerne 
• Animationsfilm om æggets sunde egenskaber 

 
Arbejdspakke 6: Formidling til indkøbere fra detail- og foodservicesektoren via Fødevaredagen og nyheds-
breve 

• Spor om æg på Fødevaredagen 
• Nyhedsbreve til detail- og foodservice med æggehistorier 

 
Arbejdspakke 7: Spørgeskemaundersøgelse og effektvurdering 

• Analyse af danskernes holdninger og viden om æg 
 
Projektets resultater og effekter: 

• Forbedret / øget forbrugerkontakt 
• Gennemførelse af informationskampagne 
• Marketings/brandingkampagne til gavn for primærproducenterne 
• Bedre viden om æggets sunde egenskaber og muligheder i madlavningen 
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Note 13. Markedsadgang for æg og ægprodukter til Kina 

Tilskudsmodtager: Danske Æg 

Hovedformål: Afsætningsfremme 

Projektets formål og indhold: Formålet med projektet er, at gennemføre afsætningsfremmende aktiviteter 
målrettet mod adgang til vækstmarkedet i Kina. 

Projektets aktiviteter:  

Opfølgning på ambassadens arbejde med at etablere kontakter til relevante kinesiske myndigheder. 

Besvarelse af uddybende spørgsmål fra de kinesiske myndigheder i forbindelse med ansøgningerne om 
markedsadgang, herunder formidling af information om æg- og ægprodukternes kvalitet, fødevaresikkerhed 
og sporbarhed. 

Projektets resultater og effekter: 

• Udvikling af afsætningskanaler udenfor EU 
• Øget kendskab til primærproduktionens og forarbejdningsvirksomhedernes produktion og kontrollen 

heraf blandt markedsaktører udenfor EU 
• Opbygning af tillidsskabende relation blandt markedsaktører 
• Bedre adgang til eksportmarkeder (Udenfor EU) 

 

Note 14. Sygdomsforebyggelse og beredskab for ægproduktionen 

Tilskudsmodtager: Danske Æg 

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse 

Projektets formål og indhold: Projektets formål er at forebygge og bekæmpe sygdomme på det fjerkræve-
terinære område gennem monitorering, kontrol og et beredskab, som kan varsko primærproducenter og 
branchen ved sygdomsudbrud. Formålet er yderligere at forebygge og håndtere kendte og uforudset risici, 
som kan true fødevaresikkerheden. 

Projektets aktiviteter: 

1) Vejledning og faglig bistand  
• Vejledt primærproducenter om beredskab og bekæmpelse af Newcastle Disease og Aviær Influen-

za. 
• Overvågning og kontrol af Salmonella, Newcastle Disease og Aviær Influenza i ægproduktionen.  
• Vidensindsamling gennem deltagelse i Fødevarestyrelsens nedsatte Tekniske arbejdsgruppe og 

Styregruppen for bekæmpelse af Salmonella i ægsektoren til gavn for primærproducenterne.  
• Vidensindsamling via deltagelse i Task Force gruppen for Salmonella. 
• Udarbejdet statistiske opgørelser på grundlag af data fra Salmonella-, Newcastle Disease- og Aviær 

Influenza-databasen 
• Varetaget opgaver vedr. regelsættet vedr. ”God produktionspraksis ved fremstilling og transport af 

fjerkræfoder” 
• Deltagelse i erfa-grupper om sundhed, sygdomme og bekæmpelse.  
• Afrapportering af mistanker/ udbrud af smitsomme fjerkræsygdomme 
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• Vidensopsamling vedr. bekæmpelse af blodmider, herunder deltagelse i COST-Action FA 1404, Im-
proving current understanding and research for sustainable control of the poultry red mite Derma-
nyssus 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 branchens vaccinationsstrategi 
• Deltagelse i faglige kongresser, World Poultry Congress, Nordic Poultry Conference, Fjerkrækon-

gressen 
 

2) Håndtering og koordinering 
• Håndteret og videreformidlet offentlige tilsyn for fjerkræsygdomme 
• Håndteret og videreformidlet mistanke om smitte med Salmonella i alle besætningstyper. 
• Håndteret og koordineret branchens beredskabsplan vedr. aktuelle mistanker/udbrud af Aviær Influ-

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

domme 
 

3)  Prøvemateriale 
• Sikret udsendelse af prøvematerialer til opdræt af levekyllinger og konsumægsproduktion til brug 

ved udtagning af prøver til undersøgelse for Salmonella. 
 

Projektets resultater og effekter: 

• Bedre sygdomsforståelse 
• Effektiv sygdomskontrol 
• Deltagelse i 2 møder i den Tekniske Arbejdsgruppe for bekæmpelse af salmonella 
• Udarbejdelse af 25 statistiske opgørelser 
• Deltagelse i 5 møder i følgegruppen for ”God produktionspraksis for fremstilling og transport af fjer-

kræfoder 
• Deltagelse i minimum 2 møder erfa-grupper vedr. sundhed, sygdomme og bekæmpelse. 
• Deltagelse i minimum to møder årligt i Cost Action gruppen til bekæmpelse af røde blodmider. 
• Tilrettelagt, afholdt og deltaget i Nordic Poultry Congress 

 

Et velfungerende beredskab overfor zoonoser og smitsomme fjerkræsygdomme kræver en løbende indsats, 
da det er en forudsætning for afsætning på hjemme- og eksportmarkeder, at fødevaresikkerhed og veteri-
nært beredskab fungerer og er dokumenteret. Er det modsatte tilfældet lukker markederne øjeblikket. Pro-
jektet bidrager således til at branchen kan agere og udvikle sig til gavn for erhvervet og samfundet. 

 

Note 15. Foderstrategi for konsumæg 

Tilskudsmodtager: Danske Æg 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: Projektets formål er, at klarlægge den bedste foderstrategi til Konsumæg-
læggere i 2016 ved en forlængelse af produktionsperioden fra ca. 80 til ca. 100 uger. Projektet vil sammen-
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ligne den i Danmark mest anvendte foderstrategi i forhold til praksis i Holland, med fokus på en forlængelse 
af produktionsperioden. 

Projektets aktiviteter: 

Forsøget med æglæggende høner blev gennemført i berigede bure AU, Foulum, hvor der var 32 10-høners 
bure i systemet. Der gennemførtes forsøg med 320 æglæggende høner, hvor 160 høner har været konven-
tionelt fodrede i opdrætsperioden og 160 hønniker har været økologisk fodrede.  

Forsøgsperioden var planlagt til at køre fra hønerne var 18 uger til 100 ugers alderen, og hønerne fik tildelt 
to forskellige foderstrategier, A = dansk foder med højt protein, B = hollandsk foder med lavere protein ind-
hold. Hønerne i halvdelen af burene ~ 16 fik tildelt foder i henhold til foderstrategi A, heraf 8 bure med kon-
ventionelt fodrede hønniker og 8 bure med hønniker, der har været økologisk fodrede. Hønnikerne i de re-
sterende 16 bure fik tildelt foder i henhold til foderstrategi B, heraf 8 bure med konventionelt fodrede hønni-
ker og 8 bure med hønniker, der har været økologisk fodrede.  

Der var i alt fire behandlinger med hver 8 gentagelser, hvor én gentagelse repræsenterede ét bur med 10 
høner. For begge foderbehandlinger blev der tildeles kalkskaller i henhold til daglig foderoptagelse og fode-
rets indhold af calcium, så hønernes behov for calcium er dækket optimalt.  

Produktiviteten blev målt i antal producerede æg, ægvægt, foderforbrug og kg foder per kg æg. Derudover 
blev æggene inddelt i fire forskellige vægtklasser. - Der var planlagt indsamling af æg til måling af skalkvali-
tet, når hønerne var 30, 55 og 95 uger (evt. før = 90 uger). 

Hønerne blev vejet ved indsætning (alder 15 uger) og individuelt i forbindelse med vurdering af hønernes 
fjerdragt i leveuge 30, samt oprindeligt planlagt ved leveuge 55 og 95. Kvaliteten af hønernes fjerdragt blev 
bedømt efter Tauson skalaen. 

Projektets resultater og effekter: 

Der blev gennemført forsøg efter to forskellige foderstrategier - gennemført frem til 42 uger. 

Der udarbejdes afslutningsvist en redegørelse af projektets resultater, hvilke kun blev gennemført for perio-
den frem til 42 uger. 

Der blev afholdt to årlige møder, hvor der følges op på projektets fremdrift. På det sidste møde, blev det i 
fælleskab besluttet at afslutte forsøget. 

Forsøget blev afsluttet før tid pga. forringet sundhedsstatus og fjerpilning hos hønerne. 

 

Note 16. Udredning af forekomsten af brystbensfraktur i ægproduktionen 

Tilskudsmodtager: Danske Æg 

Hovedformål: Dyrevelfærd 

Projektets formål og indhold: Projektets overordnede formål er at klarlægge og udrede forekomsten af 
brystbensfraktur i ægproduktionen. Gennem denne udredning vil det være muligt konkret at fastlægge, hvor 
stor forekomsten af brystbensfraktur er og samtidigt klarlægge om der er forskel på forekomsten i de forskel-
lige produktionssystemer i ægproduktionen. 
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Projektets aktiviteter: 

1) Arbejdspakke 
- Kort gennemgang af de produktionsmæssige forhold, driftsform og sygdomsforekomst på de ud-

valgte ejendomme. 
- Udtagning af 120 dyr fra hver flok kort før/ eller ved udsætning. 
- Obduktion og patologisk undersøgelse af sygdomsstatus, herunder forekomst af eventuel bryst-

bensfraktur.  
 

2) Visuel inspektion og patologisk undersøgelse 
- Fra hver flok er der undersøgt 120 usorterede høner af to trænede fjerkræpatologer fra KU. Under-

søgelserne foretages, umiddelbart efter udtagning af dyrene og i forbindelse med/ eller tæt på ud-
sætning af flokken. 

- Det aflivede dyr vil indledningsvis blive undersøgt via visuel inspektion og palpation for forekomst af: 
brystbensafvigelser, sår på tæer, manglende negle, hyperkeratose/læsioner/fodbylder på trædepu-
der, fjerdragtens tilstand, sår på kroppen, hønens vægt registreres, forekomst af fedtlever. 
 

3) Opgørelse af resultater og udarbejdelse af rapport 
 

Alle resultater fra den patologiske undersøgelse vil blive behandlet og opgjort af L&F. På baggrund af resul-
taterne udarbejdes en samlet rapport over forekomsten af brystbensfraktur med fokus på fordelingen i de 
enkelte produktionssystemer og der vil ske en afrapportering 

Projektets resultater og effekter: 

• Kort gennemgang af de produktionsmæssige forhold, driftsform og sygdomsforekomst på de ud-
valgte ejendomme (delvist gennemført) 

• Udtagning af 120 dyr fra hver flok kort før/ eller ved udsætning (delvist gennemført) 
• Obduktion og patologisk undersøgelse af sygdomsstatus, herunder forekomst af eventuel bryst-

bensfraktur (delvist gennemført) 
 

Der forventes en klarlægning af forekomsten af brystbensfrakturen i ægproduktionen, samt en konkret viden 
om forskellen i denne forekomst i de enkelte produktionssystemer. Dette er aldrig tidligere blevet undersøgt 
og en klarlægning af dette er dermed påkrævet for fremadrettet at kunne inddrage denne viden i efterføl-
gende forbedringer og tiltag i relation til dyrevelfærden for æglæggende høner. 

Øget kendskab til den reelle forekomst af brystbensfraktur er vigtig for den fremadrettede udvikling af pro-
duktionssystemer samt sikring af dyrevelfærden i ægproduktionen. Dyrevelfærd er et område, som har of-
fentlighedens bevågenhed og ethvert tiltag som kan forbedre den, vil styrke ægproduktionens position og 
omdømme i samfundet. 

 

Note 17. Dyrevelfærd indenfor ægproduktionen 

Tilskudsmodtager: Danske Æg 

Hovedformål: Dyrevelfærd 

Projektets formål og indhold: Projektets varetager og sikrer, at primærproducenterne er opdateret om 
dyrevelfærdsmæssige forhold nationalt som internationalt. Projektet sikrer et højt vidensniveau, der medvir-
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ker til, at ægproduktionen kan udvikles og samtidig tilgodese forholdene vedr. hønernes velfærd. 

Projektets aktiviteter: 

• Faglig-teknisk videnindsamling  vedr. dyrevelfærd i konsumægsproduktionen nationalt og internati-
onalt, herunder deltagelse i nationale og internationale konferencer mv.  

• Indsamlet viden om kontrolarbejdet hos myndigheder 
• Projektet har ydet rådgivning og haft dialog til producenter, borgere og andre interessenter om lov-

givningsmæssige forhold, som forbedrer de dyrevelfærdsmæssige forhold og anden faglig viden 
vedr. dyrevelfærd i konsumægsproduktionen.  

• Indgået i faglig-teknisk dialog med primærproducenter og rådgivere om praksis, lovgivningen og 
kontrollen af denne.  

• Projektet har fulgt aktuelle forhold, fx overvågning og opfølgning på resultater for transport af udsæt-
terhøner, der sendes til slagtning 

• Projektet har tilvejebragt viden, tiltag og udvikling inden for KAT-certificeret produktionen (”Kontrolli-
erte Alternative Tierhaltungsformen”)  

• Ydet bistand til information og udredninger om ægproduktion og dyrevelfærd til borgere og samfund 
inkl. pressen.  

• Input til og deltagelse i faglige arrangementer for primærproducenter, fx den danske Fjerkrækongres 
og Nordic Poultry Conference. 

 

Projektets resultater og effekter: 

• Udgivelse af 4-5 artikler i fagbladet ”Dansk Erhvervsfjerkræ” 
• Deltagelse i 4 møder/arrangementer i relation til dyrevelfærd 
• Udarbejde opgørelse af transportskader på udsætterhøner til slagtning i udlandet 
• Opdateringer vedr. KAT-certificeret produktionen (”Kontrollierte Alternative Tierhaltungsformen”) 

 

Projektet sikrer høj faglighed i dyrevelfærdsmæssige sager, herunder informationen til branchen, samfund, 
borgere og presse.  

Projektets bidrager til et højt vidensniveau om dyrevelfærd hos konsumægsproducenter, idet viden er til-
gængelig som enten telefonisk rådgivning eller via skriftlig information i fagblade mv. Denne viden styrker 
dels det daglige arbejde med dyrevelfærd i besætningerne dels håndtering af dyrevelfærdsudfordringer. 
Samlet bidrager det til at have en produktion, der tilgodeser samfundets interesser. 

 

Note 18. E-kontrol, rådgivning og konsulentarbejde for ægproduktionen 

Tilskudsmodtager: Danske Æg 

Hovedformål: Rådgivning 

Projektets formål og indhold: Formidle viden om generelle produktionsforhold og rammebetingelser til 
primærproducenterne. At videreudvikle og vejlede om værktøjet Effektivitetskontrol (E-kontrol), hvor produ-
centerne indtaster produktionsdata for hvert hold høner. Yde faglig bistand til kursus- og efteruddannelses-
aktiviteter og sikre overholdelse af den nye branchekode for det danske æg. 

Projektets aktiviteter: 

1) Videreudvikling og fortsat udbredelse af statistisk datamateriale 
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- Udbredelse, opbygning og styring af E-kontrolsystemet. 
- Rådgivning af primærproducenter inden for ægproduktion og salg af æg f.eks. vedr. handelsnormer. 
- Branchestatistikker vedr. produktionsforhold er udarbejdet 
 
2) Indsamling af viden via netværk og samarbejde nationalt og internationalt  
- Dialog med inden- og udenlandske forskningsinstitutioner om projekter 
- Har deltaget i møder og kongresser, som bidrager til et fagligt og aktuelt vidensberedskab, fx delta-

gelse i WPSA-arrangementer, Fjerkrækongressen og Nordic Poultry Congress 
- Deltaget i det nordiske fjerkræsamarbejde og forberedt/afholdt ledermøder og kongresser i regi af 

dette. 
 

3) Rådgivning og formidling i forbindelse med implementering af ny lovgivning 
- Ydet faglig-teknisk rådgivning på ægområdet ift. lovgivning om generelle produktionsforhold til pri-

mærproducenter og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 
- Ydet faglig-teknisk rådgivning på ægområdet ift. økologibekendtgørelsen til primærproducenter 

 
Projektets resultater og effekter: 

• Udsendelse af mindst 10 informationsskrivelser 
• Udarbejdelse af mindst 20 branchestatistikker 
• Afholdelse af mindst 2 ledermøde/kongres 
• Deltagelse i mindst 4 årlige møder med primærproducenter 
• Afholdt kursus for begyndere i E-kontrollen 
• Sendt informationsmails ud til producenter og artikler til det gule blad om lovændringer etc. 
• Ydet rådgivningsbistand vedr. branchekoden for det danske æg 
• Har overvåget samtlige kontrolrapporter for hele den danske ægproduktion jf. branchekoden for det 

danske æg 
• Ydet rådgivningsbistand vedr. økologibekendtgørelsen 
• Deltaget i COPA-COGECA 

 

Note 19. Undersøgelse af mulighederne for opstilling og implementering af mikrobiologiske stan-
darder/krav til den daggamle kylling i slagtekyllingeproduktionen 

Tilskudsmodtager: Københavns Universitet 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: Projektets formål var at undersøge, om det er muligt at opstille mikrobiologi-
ske standarder for den daggamle kylling m.h.p. at nedsætte/eliminere risikoen for vertikal overførsel af syg-
domsrelaterede og evt. antibiotikaresistente kloner af E. coli for herigennem at forhindre sygdomsudbrud, 
nedsætte forbruget af antibiotika, hindre spredning af antibiotikaresistente E. coli, øge fødevaresikkerheden 
samt forbedre dyrevelfærden i slagtekyllingeproduktionen. Der testes for en række antibiotika som anven-
des i fjerkræ, og som kan have været anvendt på de højere niveauer i avls- og produktionspyramiden, og 
som kan have selekteret for antibiotikaresistente E. coli i de daggamle kyllinger. 

Projektets aktiviteter: 

1) Planlægning af prøvetagning. Planlægningen er sket i samarbejde med Danhatch A/S ved, at der er 
afholdt et opstartsmøde i april 2016. Derefter er løbende aftalt prøvetagning. I forhold til den oprin-
delige ansøgning var det planen at undersøge importer fra Sverige (ca. fire importer), som leverer 
forældredyr til den danske slagtekyllingeproduktion. Desuden at tage prøver af 16 flokke af daggam-
le slagtekyllinger inden levering til producenter. Det var planen at tage prøver fra forældredyr, som 
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er over 40 uger, da vertikal overførsel er vist større her end for yngre dyr. Det var planen at repræ-
sentere forskellige forældredyrsflokke så godt som muligt.  
 

2) Prøvetagning, isolering og nedfrysning af E. coli. Der blev i 2016 taget prøver fra 9 flokke. Som op-
rindeligt planlagt blev der først udtaget 600 kloaksvabre pr. flok fra de første 3 flokke af leverancer 
fra Sverige til Danmark. Det store antal prøver fra hver flok var planlagt for at kunne påvise E. coli, 
som forekommer i mindst 1% af populationen. Resultaterne viste imidlertid, at forekomsten af E. coli 
var en del  højere end først antaget og herunder også forekomsten af virulensgener og antibiotika-
resistensgener, og det var derfor ikke nødvendigt at tage prøver af så mange dyr og prøvestørrel-
sen blev nedsat til 60 dyr, hvilket giver mulighed for at finde E. coli med en forekomst på 5% eller 
derover i populationen med 95% sikkerhed. Desuden er det ikke nødvendigt af 'poole' prøverne, og 
tolkning på enkeltdyrsniveau er derfor nu mulig. Med den nye protokol er der taget prøver af 1 leve-
rancer af høner og 1 af haner fra Sverige og 4 flokke af nyklækkede kyllinger på rugeriet inden de 
blev leveret til produktion.   
 
Prøvetagningen blev stoppet i november 2016 pga. fare for introduktion af fugleinfluenza. Projektet 
er forlænget i 2017 og prøvetagningen er genoptaget d. 23. februar 2017.  
 

3) Bestemmelse af virulensgenprofil, antibiotikaresistens og klonalitet. Fra hvert dyr er forinkuberet én 
kloak-svaber natten over ved 37°C i et McConkey rør og herfra er udpladet på hhv. McConkey agar, 
og McConkey agar med amoxicillin (penicillin-type), cefotaxime (cephalosporin-type), trimethoprim  
(sulfonamide-type), sulfamethoxazole (sulfonamide-type), tetracyclin og spectinomycin. Niveauer af 
antibiotika er fastlagt fra EUCAST. Fra hver plade med vækst isoleredes 1 koloni som blev subkulti-
veret og nedfrosset.  
 
Tolerancen overfor hvert antibiotika er desunden blevet analyseret ved minimal inhibitory concentra-
tion (MIC) for udvalgte isolater som en kontrol.   
 
Det var oprindeligt planlagt at PFGE (pulse field gel electrophoresis) type alle isolater, men i stedet 
er der arbejdet mere på at bestemme virulensgenprofil på et stort antal isolater.  
 
18 udvalgte stammer fra de analyserede flokke er helgenomsekventeret for meget detaljeret at kun-
ne bestemme sekvenstype (ST), virulensgenprofil og antibiotikaresistensgenprofik. Der er her fun-
det en meget stor diversitet af sekvenstyper.  
 

4) Analyse af data. Prevalensen af virulensgenprofiler, sekvenstyper og forskellige typer af antibiotika-
resistenste E. coli bliver opgjort på flokniveau.  
 

5) Afrapportering. Resultaterne er løbende blivet fremlagt og diskuteret med rugeriet. Når projektet af-
sluttes skrives forskningsresultaterne fra projektet sammen som en teknisk rapport, hvori mulighe-
derne for opstilling af bakteriologiske standarder for den daggamle kylling opstilles og diskuteres i 
forhold til sygdomsfremkaldende og evt. antibiotikaresistente E. coli. Der udarbejdes et manuskript 
til et internationalt mikrobiologisk tidskrift med ”peer-review”, som knytter projektets resultater sam-
men med resultater fra en tidligere undersøgelse om vertikal smitteoverførsel fra forældredyr til 
slagtekyllinger. Der udarbejdes et kort manuskript på dansk, som sammenfatter resultaterne til 
Dansk Erhvervsfjerkræ. 

 

Projektets resultater og effekter: 

På grundlag af de begrænsede data fra 6 flokke er konklusioner kun udmeldt til rugeriet og ved foredrag 



Fjerkræafgiftsfonden – Regnskab 2016 – Supplerende noter   
 
 

41 
 

internt på KU. Analyser foretaget i 2016 har vist et uventet højt niveau af antibiotikaresistente E. coli i både 
daggamle kyllinger leveret til opdræt af forældredyr til i slagtekyllinger. Dette niveau var uventet udfra de 
forekomster som er i DANMAP 2015. Dog kan der være sket en stigning fra 2015 til 2016, desuden er an-
vendt forskellige prøvetyper. Resultaterne fra undersøgelsen kan forberede de involverede dyrlæger på evt. 
behandlingsproblemer. På plussiden har vi set et lavt niveau af ESBL. Der blev kun fundet ESBL E. coli i de 
første to leverancer fra Sverige som blev analyseret i april 2016, men ikke senere og ikke i danske flokke til 
slagtekyllingeproduktion. En bredere udmelding til branchen vil først være forsvarlig når flere flokke er ana-
lyseret og de indsamlede E. coli er yderligere analyseret. 

 

Note 20. Udvikling af PCR til undersøgelse af mikrofloraen i forbindelse med organoleptiske foran-
dringer af ferske fjerkræprodukter 

Tilskudsmodtager: Københavns Universitet 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: Det er projektets formål at udvikle kvantitative PCR (polymerase chain reac-
tion) baserede tests for de bakterier, som bærer ansvaret for de organoleptiske forandringer i ferske fjer-
kræprodukter. Der udvikles kvantitative PCR (qPCR) baserede tests for at kunne analysere, hvor i produkti-
onen fordærvelsesbakterier opformeres, for her igennem at kunne iværksætte tiltag til at begrænse dem. De 
udviklede metoder vil kunne anvendes til den daglige kvalitetskontrol på slagteriet. 

Projektets aktiviteter: 

1) Udvælgelse af slægter og arter som skal påvises ved PCR. Udfra undersøgelser gennemført i 2015 
blev følgende 10 slægter/arter udvalgt som hyppigst isoleret fra ferske fjerkræprodukter i Danmark:  
Arcobacter butzleri 
Brochothrix thermospacta 
Carnobacterium divergens, C. maltaromaticum 
Janthinobacterium lividum 
Lactococcus piscum 
Pseudomonas spp.  
Serratia liquefaciens 
Vagococcus fluvialis, V. salmoninarum 
 

2) Design af PCR primere. Der blevet designet primere eller disse har været tilgængelige fra litteratu-
ren for alle arter/slægter, som er udvalgt i AP1.   
 

3) Evaluering af PCR primere. Der er sket en afprøvning af primerne for specificitet ved at teste dem 
overfor de arter, som de forventes at påvises og tilsvarende medtage andre arter, som skal teste 
negativt  indenfor de samme slægter og alm. potentielle fødevarepatogener. Desuden er det testet 
om primerne har være anvendelige til qPCR. Der er desværre ikke fundet specifikke primere for 
Janthinobacterium lividum, Serratia liquefaciens og Vagococcus fluvialis. For Carnobacterium mal-
taromaticum og Brochothrix thermospacta er specifikke primere fundet, men der har været proble-
mer med effektiviteten af qPCR. Indtil qPCR er fuldt udviklet anvendes semikvantitativ PCR som et 
alternativ. Som konklusion er der udviklet qPCR for C. divergens, L. piscum, A. butzleri og V. sal-
moninarum som virker.   
 

4) Implementering. De kvantitative multiplex PCR test (qPCR) er udviklet på instrumentet Lightcycler 
90 (Roche) på Inst. f. Veterinær Sygdomsbiologi. Metoderne kan sættes op på tilsvarende systemer 
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efter en implementering. De procedurer som er udviklet til DNA ekstraktion af mikroorganismer fra 
hele kyllinger i 2015 projektet er udnyttes til det nye projekt.  Der anvendes MoBios PowerLyzer 
PowerSoil DNA ekstraktionskit. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at analysere multiplex, 
da vi ikke har testes om de forskellige primersæt kan virke ved de samme betingelser.  
 

5) Kvantificering og sensitivitet. For Carnobacterium divergens, Lactococcus piscum og Arcobacter 
butzleri er der etableret en standardkurve på grundlag af kendt DNA. Det er testet, at qPCR virker 
på ekstrakt for kyllinger. Men der er ikke etableret standardkurver udfra 'spikede' prøver, som direk-
te kan omregne qPCR signal til antal bakterier. 
 

6) Evaluering af qPCR. De udviklede qPCR metoder er evalueret som en case med tre prøvetagnin-
ger. Det er blevet undersøgt om de slagtede kyllingers ophold i kølerummet under nedkøling påfører 
dem kuldetolerante fordærvelsesbakterier. Metoden anvendes desuden til at teste niveauer af kul-
detoletante fordærvelsesbakterier på de knive og handsker, som anvendes under opskæring af de 
slagtede kyllinger.  
 

7) Afrapportering. Som følge af at alle qPCR ikke er fuldt funktionsdygtige er der ikke udarbejdet tekni-
ske manualer på dansk og engelsk til qPCR test af ferske fjerkræprodukter endnu. Disse vil blive 
udarbejdet for 4-5 af de qPCR test som virker. Forskningsresultaterne fra projektet skrives sammen 
som et manuskript til et internationalt mikrobiologisk tidskrift med ”peer-review”, men dette er ikke 
færdigt. Der vil blive udarbejdet et kort manuskript på dansk som sammenfatter resultaterne til 
"Dansk Erhvervsfjerkræ". 

 

Projektets resultater og effekter: 

• Indsamling af data forud for udgivelse af artikler til videnskabeligt tidsskrift 
• Tilvejebringelse af nyt system 
• Bedre udnyttelse af ressourcer 
• Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer 
• Bedre management i produktionen 
• Rentabilitet / økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed 
• Bedre fødevaresikkerhed 

 

Note 21. Forekomst af kroniske infektioner hos æglæggere 

Tilskudsmodtager: Københavns Universitet 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: Projektets formål er, gennem undersøgelse af udsætterhøner fra berigede 
bure, skrabeæg og økologiske flokke, at give et estimat på omfanget af høner der ikke lægger æg som følge 
af skjulte kroniske bakterielle infektioner. 

Projektets aktiviteter: 

1) Kortlægning af kroniske infektioner hos konsumægshøner 
Ialt udvælges 15 flokkes, sv.t. 5 der producerer henholdsvis, buræg, skrabeæg og økologiske æg. 
Fra hver flok blev der undersøgt 500 høner. På grund af udbrud af fugleinfluenza blev aktiviteterne 
sat på pause da der manglede 3 besætninger, 2 med berigede bure og 1 økologisk besætning. 

 
2) Karakterisering af bakteriologiske isolater 

Fra alle forandrede organer blev der udtaget materiale til bakteriologisk undersøgelse og karaketeri-
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sering.  
 
3) Histopatologi 

Vævsprøver fra høner med tegn på infektion blev taget ud, fikseret og farvet henblik på undersøgel-
se for mikroskopiske forandringer. 

Projektets resultater og effekter: 

Før projektets start fandtes der ingen information om skjulte/subkliniske kroniske infektioner i æglæggere. 
På baggrund af vores observationer har vi fået ny viden omkring dette. Da dataindsamling måtte sættes på 
pause pga fugleinfluenza er følgende foreløbige konklusioner baseret på data fra de 12 undersøgte flokke. 

 

- Omkring 5% af høner er golde/ude af produktion uanset produktionssystem. 
- Omkring 5% har læsioner sfa infektioner, heraf er mere end 80% relateret til æggelederen (4.6% af 

total), hvor knapt halvdelen er ude af lægning.  
- Den hyppigst isolerede bakterie er E. coli. I æggelederinfektionerne udgør E. coli knapt 85% af iso-

laterne. En del af hønerne har læsioner som er under opheling og der derfor ikke kan isoleres bak-
terier fra. 

 
Den nye viden om omfang og årsag til golde/kronisk inficerede høner er essentiel i udvikling af målrettet 
profylakse. Her tænkes især på identifikation og udsætning af de ”golde” høner, da disse høner, udover at 
æde foder uden at yde - også er et potentielt reservoir og smittespredere af sygdomsfremkaldende bakterier 
til andre høner eller via æg.  

 

På længere sigt vil denne nye viden om hvor mange og hvilke kroniske infektioner der er til stede i produkti-
onen medvirke til at ægproducenter kan få et værktøj til at reducere antallet af høner der på grund af kroni-
ske infektioner er stoppet med at lægge æg længe inden de dør af komplikationer til den kroniske infektion, 
hvorved flokkens foderudnyttelse og velfærd forbedres. 

 

Note 22. Enterococcus cecorum: smittemåde og sygdomsudvikling 

Tilskudsmodtager: Københavns Universitet 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: Ved brug af eksperimentelle per orale og intravenøse infektioner af forældre 
til slagtekyllinger samt slagtekyllinger vil E. cecorums evne til at fremkalde sygdom i de pågældende dyr 
blive beskrevet i detaljer ligesom udskillelsen fra de inficerede dyr vil blive kortlagt.  Æg fra forældrene vil 
under forsøgene blive undersøgt for forekomst af E. cecorum. 

Projektets aktiviteter: 

For både forældre til slagtekyllinger (ca 30 uger) og slagtekyllinger (ca 20 dage) vil følgende infektioner der-
for gennemføres: 

Orale infektioner: 
3 grupper à 10 dyr i hver gruppe vil indgå i forsøgsopsætningen. En gruppe vil blive inficeret med ca. 1 X 
109 CFU (høj-dosis) en anden vil modtage ca. 1 X 105 CFU (medium-dosis). Sidste gruppe fungerer som 
negativ kontrol og vil modtage BHI medium. 
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Intravenøse infektioner: 
3 grupper à 10 dyr i hver gruppe vil indgå i forsøgsopsætningen. En gruppe vil blive inficeret med ca. 1 X 
109 CFU (høj-dosis) en anden vil modtage ca. 1 X 105 CFU (medium-dosis). Sidste gruppe fungerer som 
negativ kontrol og vil modtage BHI medium. 

Intra-trachealeinfektioner: 

Som overfor mht. grupper - bare infektioner via luftvejene 

For alle grupper (undtagen kontrolgrupper) 

Dag 3 efter infektion vil 3 dyr fra hver gruppe blive aflivet og undersøgt med henblik på patologiske foran-
dringer og genfinding af E. cecorum. Prøver for bakteriologi vil blive udtaget fra mave-tarmkanal, lever og 
milt & knoglemarv. 

Dag 10 efter infektion vil de resterende dyr blive aflivet og de ovennævnte prøver indhentet. På dag 10 vil 
der ligeledes udtages væv fra lever, milt og thorakale ryghvirvler til histopatologiske undersøgelser.  

For forældredyrene vil æg blive indsamlet dagligt, hvorefter både skal og indre vil blive undersøgt for fore-
komst af infektionsstammen. 

Projektets resultater og effekter: 

En større erkendelse af denne infektions karakter (smiiteveje, patologi mv)- ligesom vi har dokumenteret 
hvordan prøveudtagning skal gennemføres men henblik på korrekt diagnostik. 

Resultater er formidlet på nationale og internationale møder. 
 

Note 23. Zoonosedatabasen for fjerkræbranchen 

Tilskudsmodtager: Det Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse 

Projektets formål og indhold: Projektets formål er at håndtere sygdomsoplysninger i en database, således 
at de er tilgængelige for bekæmpelse af ikke-anmeldepligtige og anmeldepligtige fjerkræsygdomme i pri-
mærproduktionen. 

Projektets aktiviteter: 

1) Registrering i, vedligeholdelse og opbygning af databasen 
 

- Der er gennemført rettelser, ændringer, programmeringsomlægninger m.m. i databasen som følge 
af ændringer i lovgivningen, producentforhold eller andet. 

- Der er udført opfølgning og tilpasning af indtastede standarddata for alle primærproducenter i data-
basen. 

- Hostning af databasen 
- Koordinering med SAS Institute om servicering vedr. særlige udtræk fra databasen mv, licenser og 

løbende driftsomkostninger 
 

2) Sero- og fagptypning 
 
- Serotypning af salmonellaisolater er udført af DTU Food 
- Fagtypning af salmonellaisolater er udført af DTU Food 
- Indlæsning af sero- og fagtyper i databasen er foretaget 
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3) Formidling via databaser 

 
- Resultaterne er offentliggjort i bladet Dansk Erhvervsfjerkræ og formidlet ved kongresser, møder mv 

 

Projektets resultater og effekter: 

Der er leveret en funktionsdygtig database, der løbende er opdateret og justeret. Der er leveret adskillige 
udtræk fra databasen til mange forskellige interessenter. Der er foretaget sero- og fagtypning af salmonel-
laisolater for fjerkræbranchen. Der er endvidere foretaget en validering af databasen i samarbejde med Fø-
devarestyrelsen. 

Primærproducenterne vil have mulighed for 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 ejen-
dommen. 
 

Note 24. Veterinær servicering af fjerkræproduktionen 

Tilskudsmodtager: Det Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse 

Projektets formål og indhold: Projektets formål er, at sikre fjerkræproducenternes adgang til veterinær 
assistance på et højt fagligt niveau. Den veterinære assistance udvikles og tilpasses primærproducenternes 
behov, således at sygdomsproblemer i fjerkræflokke kan behandles hurtigt og korrekt.  

 

Den veterinære assistance udføres af Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste (LVK). Desuden vil projek-
tet indeholde en indsamling af viden og data samt bidrage til beredskab vedr. produktionssygdomme såvel 
som smitsomme fjerkræsygdomme. 

Projektets aktiviteter: 

1) Overvågning og indsamling af viden 
Overvåget forekomsten af fjerkræsygdomme, indberettet data vedr. sygdomme, vidensindsamling 
fra arbejdsgruppen Salmonella Task Force, de tekniske arbejdsgrupper  
 

2) Veterinært beredskab 
Har ydet veterinær assistance til fjerkræproducenter, udgjort en del af det veterinære beredskab 
mod smitsomme fjerkræsygdomme og håndteret vaccineberedskabet 
 

3) Koordinatorfunktion 
Varetaget koordinatorfunktionen, holdt møder med LVK, formidlet viden til branchens primærprodu-
center 

 
Projektets resultater og effekter: 

• Bedre sygdomsforståelse 
• Effektiv sygdomskontrol 
• Der er ydet rådgivning til mindst 100 primærproducenter 
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• 5 indberetninger af data vedr. fjerkræsygdomme til koordinatorfunktionen 
• Afholdt 5 møder med deltagelse fra LVK og koordinatorfunktionen 
• Udarbejdet 4 artikler i bladet ”Dansk Erhvervsfjerkræ” 

 
 

Note 25. Rugetemperatur: Fremme af muskel og knogleudvikling 

Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: Formålet med projektet er at undersøge effekten af tidlig temperatur mani-
pulation (+10C fra dag 4 til dag 7) under rugning på antal af bevægelser af lemmerne i ægget, klækkepro-
cent, fostrenes udvikling under inku-bering ved klækning, kyllingernes tilvækst fra klækning og frem til de er 
35 dage gamle, gangegenskaber og vægt samt knoglestyrke af lårben og skinneben. 

Projektets aktiviteter: 

• Etablering af projektgruppe 
• Indkøb af rugemaskiner (Danki) 
• Opsætning af forsøgsplan 
• Kontakt til Lar Rasmussen med henblik på levering af befrugtede æg. 
• Kalibrering af rugemaskiner 
• Udførelse af rugeforsøg ved forskelig temperatur 36,5; 37,5; 38,5 fra dag 4 til dag 7: 
• På dag 9 blev antallet af bevægelser efter gennemlysning opgjort. 
• Identifikation af æg til kylling ved brug af klækkeceller og vingemærkning (den enkelte kylling følges 

hermed fra æg til slagtefærdige kyllinger). 
• Vækstforsøg udførtes i fjerkræstald på AU-Foulum  
• Ved d 15 blev kyllingernes vægt registreret. 
• ved d 32 blev gait score registreret.   
• Efter slagtning ved d 34 blev brystmusklen og lægmusklen udtaget og vejet. 
• Tibia længe, vægt og brudstyrke bestemt på shear force udstyr. 

 
Projektets resultater og effekter: 

Vi forventede at projektet ville bidrage til at mindske forekomsten af benproblemer hos vore slagtekyllinger, 
hvilket kunne reducere antallet af kyllinger der aflives fordi de har problemer med at gå. Dette ville forbedre 
slagte-kyllingeproducenternes produktionsøkonomi og arbejdsglæde, da noget af det mest demotiverende 
for en landmand er, at skulle aflive og destruere store, fine kyllinger han har fodret og passet omhyggeligt 
igennem hele produktionsperioden. 

 

Note 26. Træbryst i slagtekyllinger 

Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: Formålet projektet er at afdække sammenhængen imellem produktionsfor-
hold og forekomsten af træbryst, herunder korrelationen til trædepudesvidninger og vægt. Desuden vurde-
res betydningen af træbryst for kødets vandholdeevne, vandaktivitet, og sammensætningen og aktiviteten af 
den mikrobielle flora under lagring af produktet. 
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Projektets aktiviteter: 

Arbejdspakke 1: Undersøgelser af træbryst i forhold til produktionsparametre (incl. prøveudtagning) 
Fra en kyllingeproducent er der på dag 20 og 30 blevet registreret vægt (+ vægt af hjerte på hver 5.), bevæ-
gelighed af vinger, trædepudesvidninger, brystsvidninger og forekomst af træbryst på 200 kyllinger/dag samt 
vævsprøveudtag fra 15 af hver træbryst kategori.  
 
Arbejdspakke 2: Bestemmelse af teknologisk kvalitet 
Data fra 2015 forsøg opgjort og relateret til arbejdspakke 3. 2015 forsøg: Brystfileter fra slagteriet blev ka-
rakterisert i forhold til træbryst kategori: ingen, mild, tydelig. Fra hver kategori blev 15 analyseret for pH, 
vandholdeevne (dryptab samt bestemmelse af frit vand), og tekstur over 3 dage. I 2016 blev visse moleky-
lære analyser er foretaget (metabolit karakterisering ved NMR spektroskopi).  
 
Arbejdspakke 3: Mikrobiologiske undersøgelser 
Data fra 2015 blev relateret til arbejdspakke 2. 2015 forsøg: vækstbetingelserne for total mikrobiologisk og 
specifik vækst af Enterobacteriaceae samt belastningsforsøge med Enterobacteriaceae. 

Projektets resultater og effekter: 

• Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (peer-review) 
• Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (andre tidsskrifter) 
• Anden videnskabelig præsentation 

 

Note 27. Fjerpilning hos skrabehøner med intakte næb 

Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: Formålet med projektet er at kortlægge niveauet af fjerpilning og kanniba-
lisme hos flokke af skrabehøner med intakte næb. Der vil blive redegjort for variation mellem indhusningssy-
stem (etage- vs. kummesystem) og hønselinjer. 

Projektets aktiviteter: 

Dataindsamlingen omfatter 10 flokke af næbintakte skrabehøner. De deltagende producenter blev udvalgt 
blandt 13 producenter, der deltog i et afsluttet projekt (FjEr), hvor vi bl.a. undersøgte niveauet af fjerpilning 
og kannibalisme i næbtrimmede flokke.  

Metode – niveau af fjerpilning og kannibalisme 

Forekomsten af fjerpilning og kannibalisme i de udvalgte besætninger blev kortlagt. Hver besætning blev 
besøgt to gange, da hønerne er hhv 30-35 uger gamle og 60-65 uger gamle. Under hvert besøg blev en 
grundig hud- og fjerdragtsbedømmelse foretaget på 100 individer per flok. Tæer, trædepuder og brystbens-
skader blev også registreret. Ved udsætning blev der indhentet data over dødelighed i flokken.  

Metoden ligger sig fuldstændig op af arbejdspakke 1 i projektet ”Fjerpilning og den ernæringsmæssige 
sammenhæng (FjEr), som blev afsluttet i 2015. Data derfra er blevet brugt som kontrol, idet at data blev 
indsamlet fra flokke af næbtrimmede skrabehøner 

Projektets resultater og effekter: 



Fjerkræafgiftsfonden – Regnskab 2016 – Supplerende noter   
 
 

48 
 

• Viden om omfanget af fjerpilning og kannibalisme hos skrabehøner MED intakte næb. 
 

• Vurdering af de velfærdsmæssige konsekvenser af at udfase brug af næbtrimning i den danske 
skrabeægsproduktion.  
 

• Riber, A.B., Hinrichsen, L.K. 2017. Effects of omitting beak-trimming on plumage, skin and keel 
bone conditions in barn layers. Proc. of the Xth Symposium on Poultry Welfare, June 20-22, Plou-
fragan, France. Accepted as oral presentation.  
 

• Riber, A.B., Hinrichsen, L.K. Welfare consequences of omitting beak-trimming in barn layers. Ani-
mal. In prep. 
 

• Riber, A.B., Hinrichsen, L.K. Velfærdskonsekvenser ved undladelse af næbtrimning hos skrabehø-
ner. Dansk Erhvervsfjerkræ. Under udarbejdelse. 

 

Note 28. Brystbensdeformiteter – validering af metoden 

Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: Formålet med det nærværende projekt er at validere palperingsmetoden 
ved at sammenholde resultater fra palperingsmetoden med obduktionsrapporter af selvsamme høner. 

 

Projektets aktiviteter: 

1) Fra en flok skrabehøner undersøges 115 udsætterhøner. 
2) Fire bedømmere med forskellige niveauer af erfaring med bedømmelse af brystbensdeformiteter 

bedømte hver de 115 høner. Der var en helt uerfaren bedømmer (0 høner), en bedømmer med no-
gen erfaring (300 høner) og to bedømmere med megen erfaring (5000 høner).  

3) Alle bedømmere bedømte efter tur den enkelte levende høne for brystbensafvigelser og brystbens-
frakturer ved hjælp af palperingsmetoden.  

4) Hønerne blev herefter aflivet og obduceret med henblik på bedømmelse af brystbensafvigelser og 
brystbensfrakturer. Obduktionen foregik uden kendskab til resultatet fra palperingsmetoden. 

 
Projektets resultater og effekter: 

En artikel vil blive indsendt til et internationalt tidsskrift. Som beskrevet i ansøgningen er projektet for lille til 
at udgøre en selvstændig peer-reviewed artikel, hvorfor resultatet af valideringen opnået gennem dette pro-
jekt vil indgå i en artikel om brystbensdeformiteter hos burhøner, som forventes indsendt i september 2017. 

 
Note 29. Vision-hjælpeværktøj til udvendig og indvendig kontrol 

Tilskudsmodtager: DMRI 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: Formålet er at udvælge et eksisterende visionbaseret måleudstyr, at videre-
udvikle dette til danske forhold (en prototype) og at teste prototypens egnethed til brug ved Kødkontrollens 
udvendige og indvendige PM (post mortem) kontrol. 
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Projektets aktiviteter: 

1) Kravspecifikationer 
- Model til risikoanalyse udviklet. 
- Data til risikoanalyse indsamlet. 
- Risikoanalyse gennemført og rapporteret. 
- Skitse til kravspecifikation udarbejdet. 
- Omfang af forventet fremtidig kødkontrol diskuteret og ønsker til revision af risikoanalyse og krav-

specifikation besluttet. 
 

2) Forundersøgelse for indvendig kontrol 
- Forundersøgelse for indvendig kontrol gennemført. Det vurderes, at der er god sandsynlighed for, at 

der kan udvikles et måleudstyr til den indvendige kontrol. Indsamlede data vil udgøre en del af data 
til den videre udvikling. 

- Der ønskes nærmere beskrivelse af hvordan tvivlstilfælde/usikkerhed i referencen (kødkontrolperso-
nalets bedømmelser) skal håndteres i udstyrsudviklingen og den efterfølgende test/validering af ud-
styret. 

 
På baggrund af ovennævnte resultater og projektets tidligere resultater af forundersøgelsen for udvendig 
kontrol har projektets styregruppe vurderet, at der fortsat er gode chancer for, at et kommende måle- og 
sorteringssystem kan udvikles. Både slagterier og systemets udviklere ser fortsat meget positivt på syste-
mets fordele. Kødkontrollen deltager også fortsat positivt i projektet. Styregruppen har derfor besluttet, at 
projektet kan fortsætte. 

Projektets resultater og effekter: 

- Gennemførelse af produkttest/systemtest 
- Dokumenteret viden omkring et relevant emne 
- Bedre sygdomsforståelse 
- Bedre dyrevelfærd 
- Bedre sygdomshåndtering 
- Lettere adgang til relevant viden 

 

Det fremtidige system vil opsamle mere detaljeret og ensartet viden om kyllingeflokkenes forekomst af for-
andringer. Herved skabes der potentiale for forbedring af dyresundhed og dyrevelfærd og dermed en forbed-
ret økonomi. 

For slagterierne vil det blive muligt at effektivisere og øge kvaliteten af kontrolarbejdet samt tillige fremadret-
tet benytte automatiske løsninger til at fjerne kyllinger, som ikke lever op til krav tidligt i processen. 

 

Note 30. Bedre vandbindeevne i kyllingefileter kan skabe merværdi 

Tilskudsmodtager: DMRI 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: Projektets formål er at klarlægge årsager til varierende vandbindeevne i 
fjerkrækød under danske forhold, fastlægge sammenhæng mellem råvarekvalitet og udbytter ved videre 
forarbejdning samt fremsætte forslag til optimering af råvarekvalitet gennem tiltag på slagtedagen såvel ante 
som post mortem. 
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Projektets aktiviteter: 

Fase 1. Variation i råvarekvalitet og vandbindeevne, målt ved pH umiddelbart efter køling, dryptab og koges-
vind, på danske kyllingeslagterier er undersøgt. Dryptabet var lavt (gennemsnit=0,67%). Der fandtes signifi-
kante forskelle mellem forskellige flokke for kogesvind og pH i brystfileter. Resultaterne forventes afrapporte-
ret i 1. kvartal 2017. 
 
Fase 2. Strategi til optimering af procesparametre er projektets afsluttende fase. Den gennemføres i 2017 i 
samarbejde med virksomhederne, og koordineres med de resterende aktiviteter i Fase 3a. 
 
Fase 3. Målet er at beskrive sammenhængen mellem råvarekvalitet, specielt pH, og kødets evne til at holde 
på tilsat lage samt at evaluere den eksisterende anvendte N-faktor. 
 
Fase 3a: Sammenhængen mellem råvarekvalitet, specielt pH, og kødets evne til at holde på lage under lag-
ring på frost/tø er undersøgt, og forventes afrapporteret i 1. kvartal 2017. Tilsvarende undersøgelser for køle-
lagring og tilberedte kyllingefileter planlægges i samarbejde med de deltagende virksomheder. 
 
Fase 3b: Evaluering af den eksisterende N-faktor. Formålet med undersøgelsen er at: 
 
Det undersøge om 3,85 er den korrekte omregningskonstant for beregning af apparent kylling ud fra N- og 
fedt-analyser. Det undersøge om 6,25 er den korrekte omregningsfaktor mellem nitrogen-indhold og protein-
indhold (foretages ud fra beregning). Det undersøges om nitrogenindholdet, og dermed det beregnede prote-
inindhold, i ikke marinerede kyllingefileter varierer med varierende vægt, pH og evt. forekomst af træbryst. 
Det undersøges om proteinindholdet varierer i fileter med kendt lagetilsætning, herunder om evnen til at 
holde på tilsat lage varierer med varierende vægt og pH, samt om dette influerer på N-indholdet. Der er ind-
samlet materiale til Fase 3b, og analyserne er igangsat. Forventes afrapporteret i 2. kvartal 2017. 

Projektets resultater og effekter: 

Beskrivelse af den eksisterende variation i råvarekvalitet med fokus på vandbindeevne relateret til faktorer 
på slagtedagen. Evaluering af den eksisterende N-faktor. Planlagt, prøvemateriale indsamlet, analyser 
igangsat. Sammenhæng mellem råvarekvalitet og kødets evne til at holde på lage under frysning og optø-
ning er undersøgt. 

For den enkelte landmand kan effekten af den øgede værdiskabelse i slagterierne og forædlingsvirksomhe-
derne resultere i et øget afregningsgrundlag for råvarerne, som landmanden producerer. 

Hvis slagteriet pga. fejlagtig beregningsmetode er nødsaget til at underdeklarere mængden af kylling med 2-
5 % i marinerede produkter, vil en korrigering af beregningsmetoden øge konkurrenceevnen markant for 
dansk kyllingeproduktion. Projektet vil i løbet af 2017 give en indikation af, om proteinindholdet i kyllingefilet 
er mindre end hidtil antaget (f.eks. som følge af mindre dehydrering af dyrene under transport). Denne ge-
vinst vil kunne afspejles i afregningspriserne. 

 

Note 31. Risikobaseret batchstyring for mindre tilbagekald 

Tilskudsmodtager: DMRI 

Hovedformål: Forskning og forsøg 
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Projektets formål og indhold: Formålet er at minimere størrelsen af batches mest muligt, så et eventuelt 
tilbagekald omfatter mindst mulig tonnage. 

Projektets aktiviteter: 

Opstilling af principper inddrages både datasystemer (sporbarhed), rengøring og eventuelle andre tiltag, der 
kan minimere spredningen af bakterier i forbindelse med slagtning. Omkostninger ved at implementere ”prin-
cipperne” estimeres bedst muligt. 
 
Afslutningsvis udarbejdes et notat, som beskriver ”principper” for, hvordan batchinddelingen kan ændres 
med henblik på at minimere tonnagen ved tilbagekald. Notatet indeholder ligeledes estimater for omkostnin-
gerne ved implementering af ”principperne”. 

Projektets resultater og effekter: 

Et notat, som beskriver ”principper” for, hvordan batchinddelingen kan ændres med henblik på at minimere 
tonnagen ved tilbagekald samt estimater for omkostningerne ved implementering af ”principperne”. 
 

Note 32. Kontrolsystem for klassificering af kyllinger 

Tilskudsmodtager: DMRI 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: Projektets formål er at udvikle og implementere et fælles system til kontrol af 
de vision-baserede klassificeringsudstyr, som er taget i anvendelse til afregning af ca. 100 mio. danske slag-
tekyllinger årligt. Kontrolsystemet skal løbende kunne overvåge klassificeringsudstyrenes målinger og der-
med sikre, at afregningen baseret på målingerne sker på et objektivt og ensartet grundlag. 

Projektets aktiviteter: 
Udarbejdelse af kravsspecifikation 
Analyse af klassificeringsdata med hensyn til klassificeringshyppighed, fejltyper, producentforskelle, relatio-
ner mellem klassificeringsdata og konsekvens af hardwareopdatering. Vurdering af robusthed. 
Anbefaling til udformning af kontrolsystem baseret på analysen ovenfor. Systemet omfatter forslag til validi-
tetstjek af beregninger og system, fastlæggelse af tolerancegrænser og handlinger ved afvigelser. 
Forslag til rapport ved nedlukning af klassificeringsudstyr. 
Udkast til ekstern audit 

Projektets resultater og effekter: 

Der er udarbejdet en anbefaling til kontrolsystem for klassificering af kyllinger. Formålet er at sikre producen-
ternes tillid til automatisk klassificering med vision-udstyr som grundlag for afregning, samt troværdige må-
linger af produktudbytter mv., som kan sikre, at slagteriet kan opnå den optimale råvareanvendelse. Der er 
lagt vægt på, at kontrolsystemet er let at implementere og er baseret på informationer, som kan genereres af 
målesystemet. Den eksterne kontrol er udformet, så der ud over den konkrete audit af systemets funktionali-
tet også sikres, at organisation og ansvarsfordeling er etableret. 

Det forventes, at implementering med feedback i form af detaljeret dokumentation om de leverede kyllinger 
vil have en effekt på management (fodring, sygdomshåndtering mv.) efterfølgende. 

Note 33. Alarmering ved afvigende trends i kyllingeproduktionen 
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Tilskudsmodtager: SEGES 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: At udvikle fem modeller til tidlig varsling af ændring i produktivitetstrends for 
slagtekyllingers trædepudesundhed, slagtevægt, foderudnyttelse, dødelighed og kassation. Alarmmodellerne 
skal give slagtekyllingebranchen mulighed for tidligt at opdage og håndtere afvigende produktivitet. 

Projektets aktiviteter: 

Projektet udføres over 2 år, og indeholder udvikling og implementering af alarmmodeller til slagtekyllinge-
branchen for hhv.: Trædepudescore, Foderudnyttelse, Slagtevægt, Dødelighed og Kassation. 

Projektet er opdelt i 2 faser. 

Fase 1 omfatter: Udvikling af modellerne, funktionstest og opfølgning.  

Fase 2 omfatter: Modeltilpasninger og implantering i KIK-databasen hos Lyngsoe Systems.  

I projektets først år er der blevet udviklet 5 alarmmodeller. Der er lavet en plan for at teste og implementere 
modellerne samtidigt. Dette sker i første del af 2017. 

 

Projektets resultater og effekter: 

Der er indsamlet data fra KIK og ACQP databaserne og udviklet 5 matematiske modeller, som giver en 
alarm, hvis der sker signifikante afvigelser i de 5 udvalgte produktionsparametre. Modellerne er præsenteret 
for en brugergruppe. Her blev det besluttet at udføre test og implementering simultant for at få gavn af mo-
dellerne så hurtigt som muligt. 

De 5 alarmmodeller vedrører tilvækst, foderudnyttelse, dødelighed, kassation og trædepudesundhed. Disse 
parametre er afgørende for produktionens ressource udnyttelse og kyllingernes dyrevelfærd. Viden om årsa-
ger til alarmer vil øge producenternes kendskab til betydningen af forskellige managementmetoder og input-
faktorer for kyllingernes produktivitet. 

 

Note 34. Kontrol af orm hos konsumægshøner 

Tilskudsmodtager: SEGES 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: Projektets formål var forbedret kontrol af orm i tarmen hos æglæggende 
høner. Arbejdspakke 1 kortlagde introduktion og forløb af en ormebestand i høneflokkene, mens arbejds-
pakke 2 konkret påviser eller afviser den ormereducerende effekt af et siliciumholdigt fodertilskud. 

Projektets aktiviteter: 

Arbejdspakke 1.  
Kortlægning af udviklingen af ormebelastningen.  
 
17 ægproducenter bidrog til projektet, heraf havde 11 økologiske-, 4 skrabe-, 1 fritgående- og 1 biodynami-
ske høner. Ti af anlæggene var indrettet med etageanlæg, og mindst 7 af anlæggene kunne betegnes som 
”nyere”. 
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1. Opdrætsflokkene, der hørte til de deltagende ægproducenter, blev undersøgt for æg af orm ved indsen-
delse af gødningsprøver til analyse en uge inden flytning. 
 
2. Konsumægs-flokkene blev undersøgt for æg af orm ved indsendelse af gødningsprøver til analyse hver 
måned efter indsættelsen. Efter behandlinger for orm blev der i nogle tilfælde udtaget ekstra gødningsprøver 
til analyse for ormeæg. 
 
3. Gødningsprøverne  blev analyseret ved McMaster teknik. Der kunne skelnes mellem æg af spol-
orm/blindtarmsorm, hårorm og bændelorm, og data blev opgjort som æg pr. gram gødning (EPG) og rappor-
teret til indsender og projektets database.  
 

Arbejdspakke 2. Gennemlysning/scanning af æg med henblik på at påvise orm 
1. DTU Physics v. post doc Yun Gu undersøgte æg, hvoraf der var spolorm i halvdelen, ved tre forskellige X-
ray metoder, som normalt anvendes til sikkerhedsscanning af f.eks lufthavnsbagage. 
 
2. Anicura, Københavns Dyrehospital v. diverse dyrlæger CT-scannede normale æg og æg med orm. Her-
udover blev æggene undersøgt ved almindelig røntgenfotografering. 

Projektets resultater og effekter: 

• Artikler om projektets status i Fjerkrænyt i april og i september 2016 
• Artikel til Dansk Erhvervsfjerkræ om orm hos konsumægshøner, december 2016. 
• Behandlingsvejledning for spolorm i forbindelse pakkeriernes screening for spolorm, oktober 2016. 
• Indlæg på Fjerkrækongressen i februar 2017 om projektets resultater. 

Projektets resultater har vist, at der sandsynligvis er orm i de fleste konsumægsflokke over en vis alder, og at 
der skal gøres en mere effektiv indsats både overfor ormeæg i miljøet og i form af tidlig påvisning og be-
handling af høneflokkene, hvis man skal nedbringe antallet af konsumæg, der indeholder spolorm. 
 

Note 35. Faglig Viden og Business Check til Fjerkræproducenter 

Tilskudsmodtager: SEGES 

Hovedformål: Rådgivning 

Projektets formål og indhold: Formålet med projektet er at styrke udviklingen af en stabil og konkurrence-
dygtig fjerkræproduktion i Danmark. Dette gøres ved at sikre, at såvel nye som etablerede fjerkræproducen-
ter har let adgang til rådgivning, produktionsvejledning, input til økonomikalkuler og undervisning fra speciali-
ster, som arbejder kontinuerligt på et højt fagligt niveau, og som hele tiden er på forkant med nye/ændrede 
produktionsvilkår eller nye muligheder. 

Projektets aktiviteter: 

Projektet indeholdt 2 delopgaver.  

1) Erfamøder med økonomikonsulenter samt udvikling og kvalitetssikring af Business Check for fjer-
kræproducenter.  
 

- Aktiviteterne i delopgave 1) bestod af kvalitetssikring af business check 2015, samt formidling af vi-
den om fjerkræproduktionsøkonomi. De konkrete resultater er: 

- To Erfamøder for økonomikonsulenter i juni og november. I det ene møde deltog også et producent-
brugerudvalg. 

- Fire Artikler om business check og økonomi. 
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2) Analyser af produktivitetstal samt vidensindsamling og formidling. 
- Aktiviteterne i delopgave 2)bestod af dataanalyser og videnformidling via artikler og foredrag samt 

afholdelse af temadag, erfamøder og udformning af et nyhedsbrev til fjerkræproducenter. De konkre-
te resultater er: 
Tre udgaver af FjerkræNyt (27, 28 og 29) udsendt i april, september og december. 
To erfamøder/Fagcafeer hos Ingelis Saksager (april) og Jan Volmar (juni). 
En temadag om nyt i fjerkræproduktionen i oktober. 
Tre foredrag på Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion i Kolding i februar, på Verdenskon-
gressen i Kina (Opstartstemperatur)og på Nordisk Fjerkrækongres i Billund (Anvendelse af varme-
vekslere). 
11 artikler i Danske Erhvervsfjerkræ og FjerkræNyt om fjerkræproduktion. 

 
Projektets resultater og effekter: 

• To erfamøder for økonomikonsulenter i juni og november. I det ene møde deltog også et producent-
brugerudvalg 

• To erfamøder/Fagcafeer hos Ingelis Saksager (april) og Jan Volmar (juni). 
• Tre udgaver af FjerkræNyt (27, 28 og 29) udsendt i april, september og december. 
• En temadag om nyt i fjerkræproduktionen i oktober. 
• Fire artikler om business check og økonomi. 
• 11 artikler i Danske Erhvervsfjerkræ og FjerkræNyt om fjerkræproduktion. 
• Tre foredrag på Temadag om økologisk slagtekyllingeproduktion i Kolding i februar, på Verdenskon-

gressen i Kina (Opstartstemperatur)og på Nordisk Fjerkrækongres i Billund (Anvendelse af varme-
vekslere). 

 

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

Tilskudsmodtager: Danmarks Tekniske Universitet 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: Projektet formål er at belyse om DT41 typen besidder særlige egenskaber 
omkring infektionsevne der skal indregnes når de tilsyneladende komplekse smitteforhold skal udredes. Den 
nye viden vil bidrage til beslutningsgrundlaget for interventioner, der kan hindre de tilbagevendende og tabs-
voldende infektioner. 

Projektets aktiviteter: 

Arbejdspakke 2: Del 2. In-vivo invasions studier I kyllingetarmloops  
 
Sidste halvdel af podninger med DT41 i tarm loops på 13-14 uger gamle kyllinger. I dette assay afprøves 
bakteriens evne til at invadere tarmslimhinden på kyllingen. En dårligere evne til at invadere tarmcellerne er 
blevet koblet til en dårligere evne til at kolonisere tarmen. Samlet er nu afprøvet 16 stammer isoleret fra for-
skellige besætninger og tidspunkter over de sidst 10 år. Invasiviteten blev sammenlignet med Salmonella 
Typhimurium 4/74 som har en invasionsevne på kyllinger, der matcher de fleste af de afprøvede phagtyper. I 
en indledende analyse af resultaterne havde Salmonella Typhimuriu DT41 gennemsnitligt mindre afvigelser 
fra hvad der vlen fundet for 4/74.  
 
Arbejdspakke 3: Smitteforsøg på kyllinger og høns  
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Over de sidste 4 måneder er gennemført 3 challenge tests med hver 28 stk  50 uger gamle høns.Branchen 
har peget flokke ud der aldersmæssigt kunne brugesog disse er så blevet afhentet af en dyretransport. 
 
 En blanding af 5 udvalgte DT41 stammer og en blanding af 5 udvalgte Salmonella Typhimuriumstammer af 
andre phagtyper blev podet i hver sit hold kyllinger af 6 dyr  De podede dyr gik i adskilte bure , men med en 
upodet høne som burpartner for at se hvor let infektion med DT41 blev optaget i en upodet høne sammen-
lignet med andre phagtyper. Ved podning med 108 bakterier blev alle dy fundet positive over de 14 dage 
forsøget kørte.. I næate forsøgrunde blev der podet med 104 bakterier. Ved denne podekoncentration fand-
tes kun få udskillende dyr og kun bland podedet dyr. Der var ingen konklusiv forskel mellem DT41 og andre 
phagtyper ved disse koncentrationer. Et sidste podningsforsøg, hvor der podes med 10 gange højere antal 
bakterier end i det sidst forsøg er pt under afvikling. 

Projektets aktiviteter: 

Indtil nu er der opnået viden om: 
 
• Salmonella Typhimurium DT41 invasionsevne i cellekultur, 
• DT41 stammer er DNA sekventeret med henblik på at se om der er beskadigelse af de primære virulens-
gener ved at sammenligne til publiserede sekvensdata for andre Salmonella Typhimurium stammer 
• Der er gennemført tarminvasionsforsøg på 50 uger gamle høns (Loop test) 
• Infektionsforsøg med undersøgelse af udskillelsesgrad efter podning med DT41 og andre phagtyper. For-
søgene afsluttes endeligt i marts 2017. 

Den meget lave forekomst af DT41, der observeres i de smittede læggeflokke, mest sandsynlig ikke et sær-
kende for DT41, men må forventes mere generelt for Salmonella Typhimurium. At udskillelsesgraden er lav 
må snarere tillægges at dosis niveauet i æglæggerflokken er lavt og den generelle koloniseringsresistens er 
større hos 50 uger gamle dyr end tilfældet er for få uger gamle slagtekyllinger. 

 

Note 37. Højvirulente Escherichia coli hos slagtekyllinger 

Tilskudsmodtager: Danmarks Tekniske Universitet 

Hovedformål: Forskning og forsøg 

Projektets formål og indhold: Projektet havde flere formål: 

a) Undersøge et antal E. coli isolater fra forskellige udbrud inkluderende både stammer fra slagtekyllinger og 
tilhørende forældredyr ved brug af hel-genom-sekventering. Data herfra vil dels vise, hvor beslægtede de 
enkelte stammer og isolater er, hvilke virulensfaktorer, de bærer på, hvordan deres resistensforhold er, og 
om der er evidens for, at stammerne transmitteres fra forældredyr. 

b) Undersøge om vaccination af forældredyr kan nedsætte sværhedsgraden af æggeleder-betændelse for-
årsaget af E. coli, samt om niveauet af vertikal overførsel af E. coli til afkommet nedsættes ved brug af auto-
gene vacciner i forældredyr. 

c) Undersøge om afkom af forældre vaccineret med autogene vacciner er mere modstandsdygtige overfor 
infektion af E. coli end tilsvarende afkom fra ikke-vaccinerede forældre. 

d) Rådgive branchen om fjerkræpatogene E. coli, mulighederne og effekten af vaccinering – evt. combivac-
ciner – med autovacciner 



Fjerkræafgiftsfonden – Regnskab 2016 – Supplerende noter   
 
 

56 
 

 

Projektets aktiviteter: 

Projektet har haft to arbejdspakker (AP), hvor AP1 er en nøjere karakterisering af en samling E. coli isolater 
og en gruppering af dem, mens disse grupper  AP2 blev undersøgt nærmere med hensyn til sygdomsfrem-
kaldende egenskaber i dyremodeller og beskyttelsen af autogene vacciner. 

1)  Helgenom sekventering af E. coli isolater 
 
Der blev i løbet af projektperioden blevet foretaget sekventering af et større antal isolater fra slagtekyllinger 
og forældredyr i forbindelse med sygdomsudbrud. I alt er mere end 120 isolater blevet sekventeret og se-
kvenserne analyseret. 

Resultaterne viste, at der var en enkelt klon af ST117 O78:H4, som var stærkt dominerende i udbruddene, 
men at der også forekom andre, mindre udbredte kloner, bl.a. en ST95. De øvrige isolater var hovedsagelig 
enkeltstående typer, og repræsenterer den til enhver tid forekommende baggrund af E. coli i dansk slagtekyl-
lingeproduktion. Derimod er der ikke tvivl om, at den dominerende klon, og også et par af de mindre domine-
rende kloner, er nyintroducerede typer, især fordi de optrådte samtidigt i Danmark, Norge og Finland og bå-
de i slagtekyllinger og forældredyr. Den eneste mulige forklaring er en introduktion via avlsdyr og horisontal 
spredning. 

2) Immunisering af forældredyr og efterfølgende challenge for test af effekt hos forældredyr samt deres 
afkom 

Effekten af vaccination med en autovaccine hos forældredyr blev undersøgt i forhold til sygdom hos foræl-
dredyrene, idet der blev brugt en eksperimentel E. coli salpingitis dyremodel. Der blev foretaget undersøgel-
se på subtyper af E. coli, ST95 og ST117. 

2a) Effekt af vaccination hos forældredyr. 

Der blev udført et forsøg med 6 grupper af forældredyr: 2 grupper, som ikke blev vaccineret med autogen 
vaccine, 2 grupper, der blev vaccineret 1 gang, og 2 grupper, der blev vaccineret 2 gange. Hver gruppe blev 
herefter udsat for challenge med enten en virulent ST117 stamme eller en anden E. coli stamme.  

Resultaterne viste, at overlevelsen var højest blandt de vaccinerede dyr, og hermed at der var en effekt af 
den autogene vaccine. Ved obduktionen af de resterende dyr ved forsøgsafslutningen viste det sig imidlertid, 
at alle dyrene havde alvorlige organforandringer, som de formentlig ikke ville have overlevet. Effekten af den 
autogene vaccine er dermed uklar. Den måde, dyrene i forsøget blev inficeret er ikke den samme som under 
naturlige forhold, så derfor kan den autogene vaccine godt have god effekt under naturlige forhold, selvom 
den i eksperimentelle undersøgelser viste en mindre sikker effekt. 

Projektets resultater og effekter: 

• Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (peer-review) 
• Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (andre tidsskrifter) 
• Bedre sygdomsforståelse 

 
Brugen af de autogene vacciner formodes at have været medvirkende til, at de sygdomsproblemer, der sås i 
slagtekyllingebranchen fra sidst i 2014 og langt hen i 2016, nu ser ud til at være løst. Hvis projektet havde 
afsløret andre dominerende kloner, kunne disse have været indlemmet i vaccinationsprogrammet også. 
 



Fjerkræafgiftsfonden – Regnskab 2016 – Supplerende noter   
 
 

57 
 

 

 

 

 

 

Note 38. Indsamling og formidling af udenlandsk viden 

Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 

Hovedformål: Afsætningsfremme 

Projektets formål og indhold: Projektets formål er, at indsamle og formidle viden fra udlandet omhandlen-
de fjerkræproduktion, herunder fjerkræ i bred forstand som æglæggere, slagtekyllinger, ænder, kalkuner, 
vildfugle og strudse 

Projektets aktiviteter: 

Arbejdspakke 1: Indsamling af viden fra udlandet 
- Deltagelse i IPC i Abu Dhabi og i Portugal 
- Deltagelse i VIV i Abu Dhabi 
- Deltagelse i Gulfood i Abu Dhabi 
- Deltagelse i Nordisk Fjerkrækonference i Danmark 
- Deltagelse i Ex-trade møde i Hamborg 
- Deltagelse i World Poultry Conference i Beijing 
- Deltagelse i WPSA i Beijing 
- Deltagelse i IEC i Kuala Lumpur 
- Besøg på rugerivirksomhed i Holland 
- Besøg i besætning i Holland 
- Studietur med Danish Agro 
- Indsamling af artikler fra blandt andet wattagnet.com, meatpoultry.com og lignende steder 
 
Arbejdspakke 2: Udbredelse af den indsamlede viden 
- Reportager og artikler fra konferencer, møder og besætningsbesøg 
- Oversættelse og formidling af artikler fra udenlandske faglige nyhedssider 
- Formidling af viden på den årlige Fjerkrækongres 

Projektets resultater og effekter: 

- Besøg hos en producent 
- Besøg hos 1 rugerivirksomhed 
- Besøg hos 1 virksomhed (Ex-trade) 
- Deltagelse i 1 studietur 
- Deltagelse ved en konference om slagtefjerkræ 
- Deltagelse ved en konference om æg 
- Deltagelse i Gulfood 
- Deltagelse i VIV 
- Deltagelse i 1 World poultry conference 
- Deltagelse i en nordisk fjerkrækongres 
- Månedlig nyhed med internationale nyheder på http://lf.dk/for-medlemmer/sektioner-og ud-
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valg/erhvervsfjerkraesektionen/nyheder-og-viden-fra-udlandet 
- ca. 10 artikler med ny viden fra udlandet i hvert enkelt nummer af bladet Dansk Erhvervsfjerkræ. 

 

 

 

Note 39. Oplysning og dialog om produktionen 

Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 

Hovedformål: Afsætningsfremme 

Projektets formål og indhold: Formålet med nærværende projekt er overordnet, at skabe mere interesse 
for fjerkræproduktionen – æg og fjerkrækød - og udbrede kendskabet til denne produktion. Herunder er der 
følgende delformål:  

- at øge forbrugernes viden om produktionen af æg og fjerkrækød i Danmark.  
- at øge fjerkræbranchens indsigt i omverdenens viden om og holdninger til produktionen 

 

Projektets aktiviteter: 

Formidling til og dialog med omverdenen 
- Formidling om æg og fjerkræproduktion via bogen "Mad fra Landet" målrettet de yngste folkeskoleklasser. 
- Støtte med materialer mv. til producenter der deltager i Åbent Landbrug, har besøg af forbrugergrupper, 
skoleklasser, journalister med flere. 
- Dialogarrangementer og formidling om produktionen på Roskilde Dyrskue 

Projektets resultater og effekter: 

Der er ydet støtte i form af materialer mv. til 2 besøg hos producenter for forbrugergrupper + 3 Åbent Land-
brug. 

Der er gennemført event på Roskilde Dyrskue hvor der er formidlet viden og æg- og slagtefjerkræproduktio-
nen. Ca. 3.000 forbi standen. 
 
Der er lavet en opsamling på viden om forbrugerne, som er anvendt i udviklingen af en facebookside om 
fjerkræ målrettet forbrugerne. 

Det er forventningen, at den enkelte landmand, med den øgede indsigt i omverdenens holdninger til produk-
tionen, vil blive bedre til at kommunikere om produktionen og dermed være med til at skabe bedre rammer 
og større forståelse for fjerkræbranchen. 

Note 40. Undervisningsforløb og formidling til landbrugsuddannelserne 

Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 

Hovedformål: Uddannelse 

Projektets formål og indhold: Formålet med projektet er at opbygge en portal/ hjemmeside og et kort un-
dervisningsforløb der kan formidle undervisningsmaterialet om fjerkræproduktion til eleverne på landbrugs-
uddannelserne, således at flere landbrugselever får interesse for fjerkræ og bliver klædt bedre på til at vare-
tage en sådan produktion. 
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Projektets aktiviteter: 

Arbejdspakke 1: Opbygning af brugervenlig hjemmeside/platform  
 
- Der er opbygget en testportal på: poultryacademy.test.lf.dk. Som meddelt sekretariatet den 9. august 2016 
har der været en del problemer i hjemmesideudviklingen og opsætningen af nogle af de interaktive elemen-
ter forsinkede projektet. 
 
Det betyder også, at arbejdspakke 2: udvikling af undervisningsforløb og arbejdspakke 3: afprøvning af un-
dervisningsforløb ikke er blevet gennemført. Derfor er den fulde finansiering heller ikke benyttet. 

Projektets resultater og effekter: 

Landbrugsuddannelserne uddanner fremtidens landmænd, og dermed er det i høj grad de kommende gene-
rationer af landmænd, som får glæde af undervisningsportalen. De, som har en interesse for fjerkræ, bliver 
klædt bedre på fagligt til at varetage en fjerkræproduktion. Det er forventningen, at dette projekt vil betyde, at 
kommende fjerkræproducenter kommer bedre fra start, er bedre klædt på til at styre en fjerkræproduktion og 
dermed mere konkurrencedygtige. 
 
For branchens videre udvikling er der brug for, at nye kræfter interesserer sig for fjerkræproduktionen, og det 
er forventningen, at et skræddersyet undervisningsforløb til landbrugsuddannelserne vil kunne være med til 
at skabe fornyet interesse. 

Forventningen til projektets samfundsmæssige effekt er, at et undervisningsforløbet til landbrugsuddannel-
serne er medvirkende til, at der kan bibeholdes en interesse for fjerkræproduktion blandt kommende land-
mænd og dermed også på længere sigt være landmænd til at varetage en sådan 
produktion i Danmark. 

 

Note 41. Fakta om økologisk æg- og slagtekyllingeproduktion 

Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 

Hovedformål: Rådgivning 

Projektets formål og indhold: Hovedformålet med projektet er at tiltrække flere økologiske æg- og slagte-
kyllingeproducenter og på den måde medvirke til at efterkomme den stigende efterspørgsel på økologiske 
æg og slagtekyllinger. 

Projektets aktiviteter: 

Arbejdspakke 1: 
Projektet har leveret faktaark om: 
• Økologisk ægproduktion 
• Økologisk slagtekyllingeproduktion 
• Mobile hønsehuse  
• Film om de tre produktionsformer (Hver af de 3 film er lavet i to versioner – en mere forbrugerrettet udgave, 
som er kortere og giver en lidt mere forbrugervenlig information om de enkelte produktionsformer. Den an-
den version er målrettet landmænd som ønsker at starte en økologisk fjerkræproduktion samt som undervis-
ningsfilm i landbrugsuddannelsen. 
 
Arbejdspakke 2: 
• Afholdelse af møder om etablering af økologisk fjerkræproduktion. 
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Projektets resultater og effekter: 

Projektet har leveret faktaark om: 
• Økologisk ægproduktion 
• Økologisk slagtekyllingeproduktion 
• Mobile hønsehuse  
• Film om de tre produktionsformer (Hver af de 3 film er lavet i to versioner – en mere forbrugerrettet udgave, 
som er kortere og giver en lidt mere forbrugervenlig information om de enkelte produktionsformer). Den an-
den version er målrettet landmænd som ønsker at starte en økologisk fjerkræproduktion samt som undervis-
ningsfilm i landbrugsuddannelsen. 
 
Indsatsområde 2: 
• Gennemførelse af møder om etablering af økologisk fjerkræproduktion. Det blev gennemført 3 møder hos 
producenter – herudover arrangementer på Agromek, svarende til to arrangementer. 

Filmen giver et hurtig overblik over hvilke krav der stilles for at etablere en økologisk fjerkræproduktion, hvor 
er udfordringerne og ikke mindst hvor er faldgrupperne. 
 
Materialet kan anvendes som undervisningsmateriale på landbrugsskolerne, og i forbindelse med omlæg-
ningstjek. 

Projektet vil medvirke til at øge antallet af økologiske fjerkræproducenter og dermed efterkomme den stigen-
de efterspørgsel på økologiske æg og fjerkrækød. Projektet vil bidrage til at realisere handlingsplanen om at 
fordoble det økologiske areal frem mod 2020. 
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