Oversigt over Fjerkræafgiftsfondens bevillinger for 2009-10
Fjerkræafgiftsfonden har i forbindelse med den ordinære ansøgningsrunde givet tilskud til 27
projekter i 2009-10. I fondens budget for 2009-10 er de enkelte projekter kort beskrevet. Budgettet
findes under fanen "budget og regnskab".
For nogle af de støttede projekter har fonden tilknyttet et krav om, at tilskudsmodtager på egen
hjemmeside skal oplyse om projektets hovedindhold og formål samt angive, hvornår resultatet af
projektet vil foreligge. I oversigten er linket til projekterne indsat.

Det Danske Fjerkræraad
Sygdomsforebyggelse
1. Generel sygdomsforebyggelse
2. Tilskud til vaccination med Newcastle disease

3.285.000 kr.
934.000 kr.

Rådgivning
3. Projektstyring, generel rådgivning, København

1.587.000 kr.

4.

Produktionsregnskaber

Afsætningsfremme
5. Måltider og ernæring

617.000 kr.

617.000 kr.

6.

Detail og foodservice

613.000 kr.

7.

Afsætnings og kommunikationssupport

157.000 kr.

8.

Nye opskifter med andekød

101.000 kr.

Dyrevelfærd
9. Dyrevelfærd generelt
10.

Stikprøvekontrol, slagtekyllingeproduktionen

784.000 kr.
158.000 kr.

Videncentret for Landbrug, Fjerkræ
Rådgivning
8. Produktionsrelateret specialrådgivning med fokus på slagtefjerkræ
9. Økologiske slagtekyllinger
10. Videnformidling om konsumægproduktion
Sygdomsforebyggelse
11. Veterinær assistance
12. Sundhedsstyring i vildtopdræt
Forskning og forsøg
13. Boksforsøg
14. Klimavenligt kød? - Livscyklusanalyse og optimering af klimavenlig
fjerkræproduktion
15. Lugt- og ammoniakemission fra rugeægsstalde, normtal (overførte projektmidler
fra2008/09)
16. Revurdering af normtal samt proteinforsyning af slagtekyllinger
17. Landmanden som energileverandør, afbrænding af fjerkrægødning
18. Moderne slagtekyllingers behov for aminosyrer (overførte projektmidler fra
2008/09)

1.950.000 kr.
270.000 kr.
300.000 kr.
1.200.000 kr.
264.000 kr.

850.000 kr.
300.000 kr.
398.000 kr.
39.000 kr.
130.000 kr.
168.000 kr.
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Landbrug & Fødevarer, Erhvervsfjerkræsektionen
Rådgivning
19. Projekt opdræt
20. Projekt ægproduktion

980.000 kr.
685.000 kr.

Teknologisk Institut
Forskning og forsøg
21. Tilvækst (marinering)

925.000 kr.

Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet
Forskning og forsøg
22. Dødsårsager i forbindelse med indfangning og transport af slagtekyllinger (Link
mangler)
23. S.typh. DT41, stabilitet og værtsbelastning (Link mangler)
24. S.typh. DT41- et klonalt fænomen eller en fagtype (overførte projektmidler fra
2008/09) (Link mangler)
25. Fjerkrækolera - en gammel sygdom med nye ansigter (overførte projektmidler fra
2008/09) (Link mangler)
26. Nanoteknologi i fjerkræproduktionen (Link mangler)

200.000 kr.
148.000 kr.
20.000 kr.
194.000 kr.
175.000 kr.

Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
Forskning og forsøg
27. Avlsstrategi baseret på bredspektret resistens mod smitsomme sygdomme hos
fjerkræ

370.000 kr.
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