Oversigt over Fjerkræafgiftsfondens bevillinger for 2011
Fjerkræafgiftsfonden har i forbindelse med den ordinære ansøgningsrunde i august/september
2010 givet tilskud til 39 projekter i 2011. I fondens regnskab for 2011 er de enkelte projekter kort
beskrevet fra side 5 - 11. 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 mod Newcastle disease
Rådgivning
3. Projektstyring, generel rådgivning, København
4. Produktionsregnskaber
Afsætningsfremme
5. Måltider og ernæring
6. Detail og foodservice
7. Afsætning- og kommunikationssupport
8. Formidling af forskning om æg og sundhed
9. Markedsåbning i Kina
10. Opskrifter med andekød
Dyrevelfærd
11. Dyrevelfærd generelt
Forskning og forsøg
12. Risikofaktorer for introduktion af Campylobacter iflokke og udarbejd. af bio-indeks (Link
mangler)

13. Fjerkræsektorens konkurrenceevne (Link mangler)

3.254.000 kr.
1.300.000 kr.
1.997.000 kr.
1.035.000 kr.
1.429.000 kr.
625.000 kr.
278.000 kr.
1.327.000 kr.
35.000 kr.
25.000 kr.
765.000 kr.
318.000 kr.

66.000 kr.

Videncenter for Landbrug, Fjerkræ
Rådgivning
14. Produktionsrelateret specialrådgivning med fokus på
slagtefjerkræ
Sygdomsforebyggelse
15. Veterinær assistance
Forskning og forsøg
16. Boksforsøg med slagtekyllinger
17. Boksforsøg og management rådgivning i den økologiske slagtekyllingeproduktion
18. Klimavenligt kød ? - Livscyklusanalyse og optimering
19. Kvælstofkredsløbet i dybstrøelse hos slagtekyllinger
20. Screening af slagtekyllingers gangegenskaber
21. Revurdering af normtal samt proteinforsyning af slagtekyllinger
22. Integreret larveproduktion til foder i økologisk ægproduktion
23. Ammoniak-, støv- og lugtreduktion ved brug af EPIteknik i rugeægstalde til

1.875.000 kr.

2.137.000 kr.
830.000 kr.
150.000 kr.
100.000 kr.
250.000 kr.
400.000 kr.
396.000 kr.
59.000 kr.
100.000 kr.
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slagtekyllingeproduktion
24. Udsætning af fasaner
100.000 kr.
25. Etageanlæg til æglæggende høns - management, indretning, gødningsfordeling og norm 50.000 kr.

Landbrug&Fødevarer, Erhvervsfjerkræsektionen
Rådgivning
26. Projekt opdræt, æg
27. Projekt ægproduktion

667.000 kr.
535.000 kr.

Københavns Universitet
Forskning og forsøg
28. Krydsbeskyt gener ass. E.Coli i forbindelse med klonale sygdomsudbrud (Link mangler)
29. E.Coli associeret sygdom i konsumægsektoren (Link mangler)
30. Streptococus equi-lign bakterier fra fritgående høns (Link mangler)
31. Overlevelse af salmonella serotyper, som årsag til persisterende infektioner i sl.fjerkræ
(Link mangler)
32. Nanoteknologi i fjerkræproduktionen (Link mangler)
33. S.typh. DT41, stabilitet og værtsbelastning (Link mangler)

581.000 kr.
261.000 kr.
44.000 kr.
50.000 kr.
175.000 kr.
42.000 kr.

Aarhus Universitet
Forskning og forsøg
34. Avlsstrategi baseret på bredspektret resistens mod smitsomme sygdomme hos fjerkræ
35. Bæredygtig økologisk ægproduktion gennem alternative fodringsstategier
36. En kvantitativ undersøgelse af fluers døgnaktivitet ved slagtekyllingehuse

149.000 kr.
289.000 kr.
185.000 kr.

Teknologisk Institut, DMRI
Forskning og forsøg
37. Aut. hjælpeværktøjer til kødkontrollen på kyllingeslagterier
38. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød

261.000 kr.
347.000 kr.

Syddansk Universitet
Sygdomsforebyggelse
Undersøgelse af klonalitet og forekomst af spec. Campylobacter stammer i
39. slagtekyllinger fra huse med vedvarende eller ofte gentagne infektioner

182.000 kr.
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