Oversigt over Fjerkræafgiftsfondens bevillinger for 2012
Fjerkræafgiftsfonden har i forbindelse med den ordinære ansøgningsrunde i august/september
2011 givet tilskud til 41 projekter i 2012. I fondens regnskab for 2012 er de enkelte projekter kort
beskrevet fra side 6 - 18. 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. Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ
2. Tilskud til vaccination mod Newcastle Disease
3. Veterinær og Fødevareforhold

1.500.000 kr.
1.172.000 kr.
200.000 kr.

Rådgivning
4. Produktionsregnskaber for slagtekyllinge og konsumægsproduktionen effektivitetskontrol

1.151.000 kr.

5.

Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen

600.000 kr.

6.

Rådgivning og konsulentarbejde - Slagtefjerkræ

405.000 kr.

Afsætningsfremme
7.

Kylling – detail og foodservice

450.000 kr.

8.

Fjerkræ på tallerkenen

200.000 kr.

9.

Markedsadgang - Fjernøsten

131.000 kr.

10.

Markedsåbning i Kina

18.000 kr.

Dyrevelfærd
11. Dyrevelfærd generelt

550.000 kr.

Danske Æg
Rådgivning
12. Sygdomsforebyggelse, generelle produktionsforhold og dyrevelfærd inden
for ægproduktion
Afsætningsfremme
13. Æg som en sund fødevare
Forskning og forsøg
14. Identifikation og betydning af management, sundhed, produktivitet og
velfærd i konsumægproduktionen (Link mangler)

1.735.000 kr.
1.366.000 kr.

506.000 kr.

Videncentret for Landbrug, Fjerkræ
Rådgivning
15. Miljøberedskab, regnskabsanalyser, driftsøkonomi og nye

500.000 kr.
Side 1 af 3

16.

produktionsformer (Tidligere en del af nr. 15)
Brandstrategiplan - nye rugeægs- og slagtekyllingestalde

Sygdomsforebyggelse
17. Fjerkræklinikkens beredskab for sygdomsbekæmpelse
Forskning og forsøg
18. Boksforsøg med konventionelle slagtekyllinger
19. Kontrol af spoleorm og blodmider i konsumægproduktion
20. Flambering af gulve for at fremme tarmsundheden
21. Integreret larveproduktion til foder i økologisk ægproduktion
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
22. Demonstration med fokus på miljøvenlighed, driftsøkonomi og nye
produktionsformer (Tidligere en del af nr. 15)
23. Boksforsøg med økologiske slagtekyllinger

150.000 kr.

800.000 kr.

600.000 kr.
409.000 kr.
100.000 kr.
146.000 kr.

438.000 kr.
195.000 kr.

Københavns Universitet
Forskning og forsøg
24. Undersøgelse af kilder til ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase)
resistente E. coli i slagtekyllingeproduktionen (Link mangler)
25. Undersøgelse af immunrespons i Gallibacterium anatis infektioner (Link mangler)
26. Nanoteknologi i fjerkræproduktionen (Link mangler)
27. E.Coli associeret sygdom i konsumægsektoren (Link mangler)
28. S. Typh. DT41 - forekomst hos vilde fugle (Link mangler)
29. Overlevelse af salmonella serotyper, som årsag til persisterende infektioner (Link
mangler)
30. Dødsårsager i forbindelse med indfangning og transport af slagtekyllinger (Link
mangler)

317.000 kr.
147.000 kr.
43.000 kr.
288.000 kr.
57.000 kr.
328.000 kr.
117.000 kr.

Aarhus Universitet
Forskning og forsøg
31. Bæredygtig økologisk ægproduktion gennem alternative
fodringsstrategier til optimering af dyrenes sundhed, velfærd (Link mangler)
32. Avlsstrategi baseret på bredspektret resistens mod smitsomme
sygdomme hos fjerkræ
33. Dysbakteriose hos slagtekyllinger

560.000 kr.
431.000 kr.
222.000 kr.

Teknologisk Institut / DMRI
Forskning og forsøg
34. Vision-hjælpeværktøj til udvendig kødkontrol
35. Kvalitet og udbytter - faktorer af betydning
36. Holdbarhed: Model for MA-pakket fersk kyllingekød

449.000 kr.
250.000 kr.
200.000 kr.

Dansk And
Produktudvikling
37. Produktudvikling af andekød

252.000 kr.
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ChemVet A/S
Forskning og forsøg
38. Afprøvning af nålefri injektion af vacciner til læggehøner (Link mangler)

196.000 kr.

Landbrug & Fødevarer, Erhvervsfjerkræsektionen
Afsætningsfremme
39. Afsætningsfremme af fjerkræprodukter og æg ved deltagelse på
dyrskuer og messer
40. Udarbejdelse og opdatering af pjecer for fjerkræbranchen

136.000 kr.
29.000 kr.

Syddansk Universitet
Sygdomsforebygelse
41. Undersøgelse af klonalitet og forekomst af spec. Campylobacter
stammer i slagtekyllinger

103.000 kr.
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