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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 landbruget m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 (landbrugsstøtteloven).
Til finansiering af aktiviteterne opkræver fonden produktionsafgifter i henhold til gældende bekendtgørelse. Derudover modtager fonden tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug, hvis midler består
af en delvis tilbageførelse af statens pesticidafgiftsprovenu.
Fonden ledes af en bestyrelse med 12 medlemmer, som består af 8 repræsentanter for landbruget og
4 repræsentanter for offentlige interesser. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af fødevareministeren.
Fonden kan i henhold til landbrugsstøtteloven finansiere foranstaltninger inden for følgende hovedformål: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-programmer samt i øvrigt foranstaltninger, som fødevareministeren godkender.
Fondens budget for 2014
Fondens basisbudget for 2014 blev godkendt af Fondens bestyrelse i september 2013. Bestyrelsen
budgetterede med et samlet rådighedsbeløb på 17,7 mio.kr. inkl. en budgetteret overførsel fra forrige
år på 1,1 mio. kr.
Bestyrelsen bevilgede tilskud til gennemførelse af projekter for sammenlagt 17,3 mio.kr. På baggrund
af bestyrelsens beslutninger blev der udarbejdet et basisbudget for 2014, som blev godkendt af fødevareministeren. Af basisbudgettet fremgår, at det forventedes, at overførslen til 2015 ville være på 152
t.kr., svarende til 1 pct. af årets udgifter.
Fonden behandlede på sit regnskabsmøde i foråret 2014 10 ansøgninger om genbevilling af 2013tilskud med henblik på at gennemføre de planlagte aktiviteter i 2014. Sammenlagt imødekom bestyrelsen ansøgninger om genbevilling for 2.359 t.kr. Det drejer sig om følgende projekter:
1. DMRI: Vision-hjælpeværktøj til udvendig kødkontrol, 499 t.kr.
2. Københavns Universitet: Æggelederbughindebetændelse, 180 t.kr.
3. Københavns Universitet: Fodbylder i konsumægsproduktionen, 193 t.kr.
4. Dansk Slagtefjerkræ: Udvikling af praktisk anvendeligt insektværn til slagtekyllingshuse, 200 t.kr.
5. Dansk Slagtefjerkræ: Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen, 120 t.kr.
6. SEGES: Lugtemission fra moderne slagtekyllingestalde, 658 t.kr.
7. SEGES: Boksforsøg med slagtekyllinger 2013, 229 t.kr.
8. SEGES: Fjerkræmiljø-, energi- og økonomirådgivning, 127 t.kr.
9. SEGES: Kontrol af spoleorm og blodmider i konsumægproduktionen, 78 t.kr.
10. SEGES: Bæredygtig økologisk ægproduktion gennem alternative fodringsstrategier, 76 t.kr.
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På baggrund af de bevilgede genbevillingssansøgninger blev der udarbejdet et ændringsbudget for
2014. Heraf fremgik, at den samlede bevilling for 2014 var på 19,7 mio. kr., og at overførslen til 2015
forventedes at udgøre 1 pct. af de samlede udgifter. Ændringsbudgettet for 2014 blev godkendt af fødevareministeren d. 29. juli 2014.
Årsregnskabet for 2014
Fondens regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2014 er udarbejdet efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1099 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet.
Regnskabet viser en overførsel fra 2013 på 4,5 mio.kr. De realiserede indtægter fra produktionsafgifterne udgør 10,2 mio. kr., medens tilskuddet fra Promilleafgiftsfonden for landbrug udgør 6,1 mio. kr.
I forbindelse med behandlingen af fondens regnskab for 2013 besluttede fondens bestyrelse at udbetale 2013-tilskuddet til SEGES på baggrund af oplysningerne i tilskudsregnskaberne, hvori omkostningerne til ekstern bistand fra AgroTech var medregnet til markedspris. NaturErhvervstyrelsen har siden
hen besluttet, at omkostningerne for så vidt angår projekterne under Erhvervsudviklingsordningen
skulle beregnes til kostpris. Dette har medført en reduktion af bevillingen til SEGES i 2013 på 26 t.kr.,
og at SEGES i 2014 derfor har foretaget en tilsvarende tilbagebetaling til fonden. AgroTech er med
virkning fra og med 4. april 2014 blevet udskilt fra Landbrug & Fødevarer.
Fjerkræafgiftsfondens samlede indtægter udgør dermed 20,8 mio. kr. i 2014 mod 20,1 mio. kr. i ændringsbudgettet for 2014 som følge af bl.a. en højere overførsel fra forrige periode end forventet.
Følgende tilskudsmodtagere har ikke fuldt ud anvendt de bevilgede tilskud:
Tilskudsmodtager

Ikke anvendt
tilskud (t.kr.)

Ikke anvendt tilskud, som
pct. af samlede bevilling

1.016

15

Danske Æg

415

13

SEGES

858

33

45

3

DMRI

192

13

Det Danske Fjerkræraad

443

31

Aarhus Universitet

150

14

64

9

100

50

368
3.651

100
19

Dansk Slagtefjerkræ

Københavns Universitet

Landbrug & Fødevarer
Økologisk Landsforening
DTU
Samlet

I alt 3.651 t.kr. af den samlede bevilling i 2014 blev ikke anvendt. Som følge heraf udgjorde Fondens
samlede bevilling i 2014 16.003 t.kr. mod et budget på 19.654 t.kr.
Fonden har i 2014 haft udgifter til gennemførelse af effektvurderinger af udvalgte projekter på 10 t.kr.,
55 t.kr. til revisor og 4 t.kr. i advokatudgifter. Udgifterne på 4 t.kr. til bestyrelseshonorar omfatter rejsegodtgørelse til Johan Damgaard Jensen, Helle Risdahl Juul-Madsen og Magne Bisgaard i forbindelse
med bestyrelsesmøder.
Fondens samlede udgifter udgør 16.076 t.kr., hvilket giver en overførsel på 4.768 t.kr. til 2015 svarende til 30 pct. af fondens udgifter i 2014.
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Fonden er opmærksom på, at der er tale om en høj overførsel. I ændringsbudgettet for 2014 var der
budgetteret med en overførsel på 152 t.kr. svarende 1 pct. af udgifterne. Baggrunden for stigningen i
overførslen er især, at en række af fondens tilskudsmodtagere ikke fuldt ud har anvendt det bevilgede
tilskud. Der er i alt modtaget og godkendt genbevillingsansøgninger for 2.354 t.kr., og derfor er den
reelle overførsel til 2015 på 2.414 t.kr., svarende til 15 pct. af Fondens udgifter i 2014.
Fondens anvendelse af midlerne i 2014
Fjerkræafgiftsfonden har i 2014 ydet tilskud til projekter inden for hovedformålene: Afsætningsfremme,
Forskning og forsøg, Rådgivning, Uddannelse, Sygdomsforebyggelse, Dyrevelfærd samt medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddenes fordeling efter hovedformålene fremgår af regnskabet.
Dansk Slagtefjerkræ
Dansk Slagtefjerkræs samlede endelige tilskud udgør 5.868 t.kr. fordelt på 12 projekter. I forhold til
den samlede bevilling er der tale om et mindre forbrug på 1.016 t.kr. De bevilgede tilskud blev anvendt
som bevilget til fem af projekterne, mens der var et mindre forbrug for øvrige fem projekter. For de resterende to projekter skyldes det ikke udnyttede tilskud følgende:
•

•

Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen, jf. note 6: Projektet er blevet forsinket, grundet arbejdet i relation til BREF-rapporten. Der har yderligere været forsinkelser i arbejdet med den ny
husdyrregulering, hvorfor aktiviteter relateret hertil først kan færdiggøres i 2015.
Aktiviteterne vedrørende tilvejebringelse af et bedre vidensgrundlag for vurdering af støv og lugt
fra slagtefjerkræsfarme, har ikke kunnet gennemføres i 2014, grundet omorganisering samt afskedigelser hos SEGES, der har fungeret som partner på aktiviteterne.
Samlet set har alle arbejdsområder været forsinket, og de vil derfor først kunne afsluttes i 2015.
Udvikling af praktisk anvendeligt insektværn til slagtekyllingehuse, jf. note 11: Projektet er blevet
forsinket, grundet udfordringer med at finde bedriftsværter. Projektet har i august 2014 påbegyndt
identifikation og test af materialer samt udvikling af prototype forud for igangsætningen af selve
produktionen. Projektet vil derfor gennemføre selve produktionen af insektværn, samt efterfølgende test i forbindelse med den praktiske afprøvning, senere end forventet.

Begge projekter har fået godkendt indsendte ansøgninger om genbevilling af de ikke udnyttede tilskud.
Danske Æg
Danske Ægs samlede endelige tilskud udgør 2.831 t.kr. fordelt på fem projekter. I forhold til den samlede bevilling er der tale om et mindre forbrug på 415 t.kr. De bevilgede tilskud blev anvendt som bevilget til ét af projekterne, mens der var et mindre forbrug på tre af projekterne. For det resterende projekt skyldes det ikke udnyttede tilskud følgende:
• Afprøvning og klarlægning af fremstillingsprocesser for fjerkræfoder, jf. note 17: Projektet er blevet
forsinket fordi udstyrsleverandøren ikke har kunnet levere tilfredsstillende materiale, og derfor har
der måttet findes en anden leverandør til levering af forsøgsanlæg. Projektet har ansøgt og fået
godkendt genbevilling af ikke udnyttede midler.
SEGES
SEGES’ samlede endelige tilskud udgør 1.717 t.kr. fordelt på otte projekter. I forhold til den samlede
bevilling er der tale om et mindre forbrug på 858 t.kr. De bevilgede tilskud blev anvendt som bevilget til
tre af projekterne, mens der var et mindre forbrug på to af projekterne. For de resterende tre projekter
skyldes det ikke udnyttede tilskud følgende:
•

Lugtemission fra moderne slagtekyllingestalde, jf. note 18: Projektet er blevet forsinket, grundet
tilpasning til overgang af VERA verifikationen fra VERA til ETA Denmark, og yderligere forsinkelse
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•

•

er forekommet i forbindelse med et samkørende projekt omhandlende verifikation af miljøeffekten
af varmeveksling i slagtekyllingeproduktion.
Gødning på bånd og gulv, - konsumægshøner, jf. note 19: Projektet er blevet forsinket fordi det
det viste sig sværere end forventet at identificere et tilstrækkeligt antal værtsbesætninger, da kun
en vært kunne findes indenfor den afsatte tid hertil i projektet. De sidste værter blev først fundet
senere, og hovedparten af forsøgene blev derfor først igangsat i efteråret 2014, frem for foråret
2014, hvorfor de sidste input/output målinger samt efterfølgende analyser, først vil blive gennemført i 2015.
Boksforsøg med økologiske slagtekyllinger, jf. note 21: Projektet er blevet forsinket fordi, den ene
af de anvendte forsøgsbesætninger gentagne gange har været ramt af sygdommen Gumboro. Da
kapaciteten ikke har været tilstrækkelig hos de andre forsøgsbesætninger, til at kompensere herfor, er en del af forsøgene blevet forsinket.

Alle de ovenfor nævnte projekter har fået godkendt indsendte ansøgninger om genbevilling af ikke udnyttede 2014-midler.
Ved gennemgang af indkomne tilskudsregnskaber, fremgår det, at projekterne Boksforsøg med økologiske slagtekyllinger (jf. note 21) og Boksforsøg med konventionelle slagtekyllinger (jf. note 25) i
budgettet for 2014 har været slået sammen. I regnskabet er projekterne blevet udspecificeret individuelt. Yderligere er der sket ændring af hovedformål for følgende to projekter: Boksforsøg med konventionelle slagtekyllinger (jf. note 25) og Fjerkræmiljø-, energi- og økonomirådgivning (jf. note 24), fra hhv.
Forskning og forsøg samt Rådgivning til Medfinansiering af initiativer under EU, som følge af medfinansiering fra Landdistriktsprogrammet under Erhvervsudviklingsordningen.
Københavns Universitet
Københavns Universitet samlede endelige tilskud udgør 1.578 t.kr. fordelt på fire projekter. I forhold til
den samlede bevilling til Københavns Universitet er der tale om et mindre forbrug på 45 t.kr. De bevilgede tilskud blev anvendt som bevilget til tre af projekterne. For det resterende projekt skyldes det ikke udnyttede tilskud følgende:
•

Undersøgelse af effekt af Poulvac E. coli vaccination i klækker på 1. uges dødelighed og udvalgte
produktionsparametre under opdræt og produktion i konsumægflokke, jf. note 27: De ikke udnyttede midler skyldes, at projektet som følge af en omlægning af produktion Triova, har måttet reorganiseres samt identificere nye forsøgsværter.

Københavns Universitet har for projektet fået godkendt ansøgning om genbevilling af ikke udnyttede
midler.
DMRI
Teknologisk Instituts samlede endelige tilskud udgør i alt 1.287 t.kr., fordelt på tre projekter. I forhold til
den samlede bevilling er der tale om et mindre forbrug på 192 t.kr. De bevilgede tilskud blev anvendt
som bevilget til ét af projekterne. For de resterende to projekter skyldes det ikke udnyttede tilskud følgende:
•

•

Vision-hjælpeværktøj til udvendig kødkontrol, jf. note 30: Projektet er blevet forsinket fordi udviklingen af funktionsmodellen og planlagte forundersøgelser tog længere tid end forventet. Projektet
har ansøgt og fået godkendt genbevilling af ikke udnyttede midler.
Holdbarhed af kyllingeudskæring tilsat lage, jf. note 31: De i projektet ikke udnyttede midler er en
konsekvens af, at projektet har anvendt flere midler på overhead/administrative omkostninger end
fastsat i gældende tilsagn. Tilskuddet er derfor blevet reduceret i overensstemmelse med de betingelser, der blev stillet i forbindelse med tilsagnet.

Det Danske Fjerkræraad

7

Det Danske Fjerkræraads samlede endelige tilskud udgør 999 t.kr. fordelt på to projekter. I forhold til
den samlede bevilling til Fjerkræraadet er der tale om et mindre forbrug på i alt 443 t.kr. Det mindre
forbrug skyldes for de to projekter følgende:
•
•

Zoonosedatabasen for fjerkræbranchen, jf. note 33: Det ikke udnyttede tilskud skyldes en positiv
udvikling i sygdomsbilledet.
Veterinær servicering af fjerkræproduktionen, jf. note 34: Det ikke udnyttede tilskud skyldes, at
ressourceforbruget til koordinering mellem branchen og LVK blev lavere end forventet.

Aarhus Universitet
Aarhus Universitets samlede endelige tilskud udgør 950 t.kr. fordelt på tre projekter. I forhold til den
samlede bevilling til Aarhus Universitet er der tale om et mindre forbrug på i alt 150 t.kr. De bevilgede
tilskud blev anvendt som bevilget til to af projekterne. For det resterende projekt skyldes det ikke udnyttede tilskud følgende:
•

Fjerpilning hos skrabe- og frilandshøner med intakte næb, jf. note 37: Projektet blev forsinket, da
det viste sig vanskeligt at finde forsøgsværter. Projektet blev ansøgt genbevilget i april 2014 med
henblik på gennemførsel i 2015.

Landbrug & Fødevarer
Landbrug & Fødevarers samlede endelige tilskud udgør 673 t.kr. fordelt på tre projekter. I forhold til
den samlede bevilling til Landbrug & Fødevarer er der tale om et mindre forbrug på 64 t.kr. For to af
projekterne har der været et mindre forbrug. For det resterende projekt skyldes det ikke udnyttede tilskud følgende:
•

Kalkun – Information og afsætningsfremme, jf. note 39: Projektet er blevet reduceret med 40 t.kr.,
som følge af en nedskrivning af bevillingen i forbindelse med overdragelsen af projektet fra Dansk
Kalkunforening til Landbrug & Fødevarer. Begrundelsen for nedskrivningen er, at Landbrug & Fødevarer, i modsætning til Dansk Kalkunforening, er momsregistreret. Nedskrivningen modsvarer
opgørelse af moms i den oprindelige bevilling til Dansk Kalkunforening.

Økologisk Landsforening
Økologisk Landsforenings samlede endelige tilskud udgør i alt 100 t.kr. fordelt på to projekter, hvilket
svarer til et mindre forbrug på 100 t.kr. De bevilgede tilskud blev anvendt som bevilget til ét af projekterne. For det resterende projekt skyldes det ikke udnyttede tilskud følgende:
•

Grovfoder med essentielle aminosyrer til fjerkræ, jf. note 42: Projektet kunne ikke gennemføres,
da det viste sig vanskeligt at finde nødvendig medfinansiering. Tilskudsmodtager meddelte Fonden d. 4. september 2014, at projektet ikke ville blive gennemført.

DTU
DTUs samlede endelige tilskud udgør 0 t.kr. Det ikke udnyttede tilskud skyldes, at projektet ikke har
kunnet gennemføres pga. langtidssygdom hos projektlederen. Tilskudsmodtager har meddelt, at projektet ikke vil blive gennemført, jf. note 43

De støttede projekter er fagligt omtalt i de supplerende noter.
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 2014 valgt at effektvurdere følgende fire projekter:
1. Forebyggelse af vertikal smitteoverførsel i slagtekyllingeproduktion
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2. Dysbakteriose hos slagtekyllinger
3. Fjerpilning og den ernæringsmæssige sammenhæng
4. Tættere på den danske fjerkræproduktion
Projekterne har skriftligt skullet redegøre for, om projekterne har afstedkommet de resultater, der forventedes 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 fire projekter:
Forebyggelse af vertikal smitteoverførsel i slagtekyllingeproduktion (projekt nr. 26)
Projektets formål var at bekræfte den opstillede hypotese om, at kroniske infektioner er afgørende for
vertikal spredning af Escherichia coli og Enterococcus faecalis. Det er blevet undersøgt gennem longitudinelle studier i rugeægsbesætninger.
Kroniske infektioner forårsaget af E. coli og/eller E. faecalis er blevet kortlagt og sammenhængen mellem disse og strøelsens kvalitet er undersøgt i forbindelse med henholdsvis rene og snavsede æg ved
forskellig forældredyrsalder. Baseret på de opnåede resultater forventes ændringer i management at
kunne nedsætte den normale dødelighed i rugeægsproduktionen signifikant, samtidig med at velfærden øges, lige som disse ændringer forventes at kunne nedsætte den vertikale transmission og dermed 1. uges dødelighed i slagtekyllingeproduktionen. Disse tiltag forventes ligeledes at nedsætte risikoen for forekomst af ESBL E. coli.
Effekter for den enkelte landmand:
Bedre dyrevelfærd
Bedre sygdomshåndtering
Færre sygdomsforekomster
Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
Bedre management i produktionen
Nedsat antibiotikaforbrug
Uddybning
Den vertikale transmission af potentielt patogene bakterier/resistensgener vil aldrig helt kunne elimineres, men i et andet projekt (Nyt probiotika koncept, under GUDP), arbejdes der på at udvikle et nyt
koncept, der vil kunne begrænse en efterfølgende horisontal smitte og smitteopformering i klækkeren.
Effekter for samfundet:
Bedre dyrevelfærd
Bedre sygdomshåndtering
Bedre fødevaresikkerhed
Øget opmærksomhed på årsagssammenhænge imellem management i forældredyr til slagtekyllinger og 1. uges dødelighed i slagtekyllinger.
Lavere risiko for egentlige udbrud af E. coli som vil kunne give dramatiske tab og øgede udgifter til bekæmpelse og forebyggelse.
Øget opmærksomhed på velfærd i forældredyrsflokke så som fødder.
Uddybning
Nedsat vertikal transmission af potentielt patogene bakterier/resistensgener vil generelt medføre nedsat forekomst af sygdomsudbrud og dermed associeret dødelighed. Endvidere vil det medføre et fald i
den normale afgang under såvel opdræt som produktion. Dette vil ligeledes medføre nedsat antibiotikaforbrug og resultere i større dyrevelfærd. Her til kommer øget fødevaresikkerhed, da både E. coli og
E. faecalis kan medføre alvorlige sygdomme hos mennesker.
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Dysbakteriose hos slagtekyllinger (projekt nr. 36)
Projektets formål var at karakterisere og afdække faktorer og sammenhænge, der fører til udvikling af
dysbakteriose, et på nuværende tidspunkt kun dårligt defineret sygdomskompleks med stadig større
økonomisk og velfærdsmæssig betydning for den danske slagtekyllingeproduktion. Undersøgelserne
tog udgangspunkt i den aldersrelaterede udvikling af tarmens funktion, tarmens mikroflora og det tarmassocierede immunsystem. I projektet blev der stillet skarpt på den kritiske tidsperiode mellem dag 2128, hvor mave-tarm sundhedsmæssige problemer herunder dysbakteriose og nekrotiserende enteritis
typisk opstår.
Effekter for den enkelte landmand:
Bedre dyrevelfærd
Færre sygdomsforekomster
Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer
Uddybning
Ensileret kernemajs er en tilgængelig ressource, der anvendes udbredt i svineproduktionen, men som
ikke før har været afprøvet hos slagtekyllinger. De foreliggende resultater tyder på, at fodring med ensileret kernemajs reducerer dødeligheden hos slagtekyllinger og har en meget positiv indflydelse på
trædepudesundhed.
Det forventes, den opnåede viden om sammensætning af slagtekyllingernes tarmflora specielt i perioden 21-28 dage, hvor problemer med dysbakteriose typisk opstår, kan give en idé om, hvordan og
hvornår fodringsmanagement med fordel kan ændres for at reducere disse problemer.
Effekter for samfundet:
Rentabilitet / Økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
Bedre dyrevelfærd
Bedre almen forståelse for den primære produktion
Uddybning
Reduceret dødlighed og forbedret trædepudesundhed forventes at resultere i en øget rentabilitet, forbedret produktionsøkonomi og konkurrencedygtighed. Den opnåede basale viden vedr. udvikling af
slagtekyllingernes fordøjelsessystem vil danne basis for nye undersøgelser relateret til fodring og management.
Fjerpilning og den ernæringsmæssige sammenhæng (projekt nr. 35)
Projektets formål var at kortlægge det nuværende niveau af fjerpilning, fjerædning og kannibalisme i
skrabe- og økologiske æglæggerbesætninger samt at undersøge den ernæringsmæssige sammenhæng. Herudover er det også undersøgt, om det er muligt at identificere nogle blodparametre, der er
korreleret med risikoen for udvikling af fjerpilning, fjerædning og kannibalisme.
Effekter for den enkelte landmand:
Bedre dyrevelfærd
Bedre økonomistyring i produktionen
Bedre mangagement i produktionen
Uddybning
Fjerpilning er smertefuld for høner, der pilles, og kan desuden udvikle sig til kannibalisme. En reduktion i forekomsten af fjerpilning vil derfor forbedre dyrevelfærden. Fjerpilning i flokken kræver desuden
mere management for at mindske opfanget eller undgå, at det udvikler sig yderligere. En skadet fjerdragt fører til et større varmetab hos hønen, som derfor må indtage mere foder. Fodereffektiviteten reduceres derfor ved forekomst af fjerpilning. Den øgede dødelighed grundet kannibalisme fører til mindre effektiv ægproduktion. Reduceret fodereffektivitet og ægproduktion er en økonomisk belastning.
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Effekter for samfundet:
Rentabilitet / Økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed
Bedre dyrevelfærd
Opnåelse af ny viden omkring sammenhæng mellem blodparametre, ernæring og fjerpilning
Uddybning
Reduktion af fjerpilning vil føre til forbedret fodereffektivitet og lavere dødelighed. Dermed øges dyrevelfærd og produktionen effektiviseres. Rentabiliteten vil som konsekvens forbedres, dels pga. effektiviseringen i produktion, men også fordi forbedret dyrevelfærd vil tilføre produktet et bedre image, hvilket kan føre til et øget forbrug.
Tættere på den danske fjerkræproduktion (projekt nr. 40)
Projektets formål var at øge de danske forbrugeres viden om slagtekyllinge- og ægproduktionen i
Danmark gennem en målrettet oplysningsindsats om fjerkræbranchen. Oplysningsindsatsen har været
fokuseret omkring tre forbrugerettede aktiviteter, der satte dialog mellem producenter og forbruger i
centrum: 1) Besøg af journalister, skribenter og meningsdannere m.fl. hos producent, 2) Debatarrangement mellem forbrugere og producent samt 3) Undersøgelse af forbrugerenes viden om og holdning
til fjerkræproduktionen
Effekter for den enkelte landmand og samfundet:
Bedre almen forståelse for den primære produktion
Øget generel afsætning
Bedre omdømme for landbrugserhvervet
Det er i erhvervets interesse, at forbrugerne har viden omkring landbrugsproduktion, da det skaber
mere realistiske forventninger til produktionen og produktet. En øget viden om produktionen hos forbrugerne vil have en effekt i forhold til den fremtidige afsætning.
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Den uafhængige revisors erklæringer
Til bestyrelsen i Fjerkræafgiftsfonden

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Fjerkræafgiftsfonden for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, indtægter og udgifter, balance, noter samt supplerende
oplysninger.
Årsregnskabet udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration og
revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration og revision af
promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september
2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og
fiskeriområdet. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering
af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der
er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med
reglerne i bekendtgørelse nr. 1099 af 21. september 2010 om administration og revision af promilleog 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 anvendelsen af de fondens midler.
Resultatopgørelsen
Indtægter
Indtægter er periodiseret i fuldt omfang
Produktionsafgifter indtægtsføres i overensstemmelse med modtagne slagte- og eksportindberetninger og er periodiseret. Tilgodehavende afgifter indregnes i balancen under aktiver.
Udgifter
Bevilgede tilskud er udgiftsført i henhold til indkomne tilskudsregnskaber 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.

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 - Årsregnskab 2014
Beløb i 1000 kr.

Note
INDTÆGTER:
Overført fra forrige år
1 Produktionsafgifter
2 Promillemidler
3 Særbevilling og anden indtægt
Renter
4 Tilskud til fondsadministration
I. Indtægter i alt
UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål
Afsætningsfremme i alt
5 Forskning og forsøg i alt
Produktudvikling i alt
Rådgivning i alt
Uddannelse i alt
Sygdomsforebyggelse i alt
Sygdomsbekæmpelse i alt
Dyrevelfærd i alt
Kontrol i alt
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
II. Udgifter til formål i alt
4 Fondsadministration
Generel fondsadministration
Revision
Advokatudgifter
Effektvurdering
Ekstern projektvurdering
6 Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse
Tab på debitorer
III. Administration i alt
IV. Udgifter i alt
Overførsel til næste år
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift

Senest godkendte
budget 2014 (ej
revideret)

Regnskab 2014

Relativ
fordeling
af B i %

Afvigelse
(B-A)/A
*100%

A

B

C

D

3.462
10.374
6.105
0
0
151

4.536
10.177
6.105
26
0
-

21,8
48,8
29,3
0,1
0,0
-

20.092

20.844

100,0

31,0
-1,9
0,0
3,7

2.669
7.871
0
3.441
50
4.821
0
802
0
0

2.576
5.134
0
2.841
33
4.296
0
802
0
321

16,1
32,1
0,0
17,8
0,2
26,8
0,0
5,0
0,0
2,0

-3,5
-34,8
-17,4
-34,0
-10,9
0,0
-

19.654

16.003

100,0

-18,6

151
55
0
75
0
5
0

55
4
10
0
4
0

52,8
19,2
0,0
26,2
0,0
1,7
0

0,0
-87,0
-18,7
-

286

73

28,0

-74,5

19.940

16.076

152
1

4.768
30

6.884
3.246
2.575
1.623
1.479
1.442
1.100
737
200
368
19.654

5.868
2.831
1.717
1.578
1.287
999
950
673
100
0
16.003

-19,4

Supplerende oplysninger:
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Dansk Slagtefjerkræ
Danske Æg
Videncentret for Landbrug (nu SEGES)
Københavns Universitet
DMRI
Det Danske Fjerkræraad
Aarhus Universitet
Landbrug & Fødevarer
Økologisk Landsforening
DTU
VI. I alt

36,7
17,7
10,7
9,9
8,0
6,2
5,9
4,2
0,6
0,0
100,0

-14,8
-12,8
-33,3
-2,8
-13,0
-30,7
-13,6
-8,7
-50,0
-100,0
-18,6
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VI. Balance pr. 31 december 2014/2013

2014

2013

12.474

9.971

11.190

8.397

1.272
12
-

1.486
88

12.474

9.971

2.013
903
683
950
1.578
252
26
1.299
3

1.552
682
548
1.344
578
168
317
190
56

4.536
232
4.768

4.061
475
4.536

Beløb i 1000 kr.

Aktiver i alt
Likvide midler:
Indestående i bank
Debitorer:
Tilgodehavende produktionsafgift
Tilgodehavende VFL
Tilgodehavende Fødevarestyrelsen
Passiver i alt
Kreditorer:
7 Det Danske Fjerkræraad (inkl. Danske Æg og
Dansk Slagtefjerkræ)
Videncentret for Landbrug (nu: SEGES)
Landbrug & Fødevarer
Aarhus Universitet
Københavns Universitet
DMRI
Økologisk Landsforening
SKAT (moms)
Promilleafgiftsfonden
Øvrige kreditorer (revision mv.)
Disponible midler:
Overført fra forrige år
Årets resultat
Overførsel til næste år

Noter til punkterne I - VI
1: Fjerkræafgiftsfondens budget er baseret på afgiftssatser i bekendtgørelse nr. 55 af 24. januar
2013. Se specifikationen af note 1 på efterfølgende side.
2: Specifikation for anvendelsen af promilletilskud på hovedformål
Hovedformål
Senest
godkendte
budget 2014
(ej revideret)

Afsætningsfremme
Forskning og forsøg
Produktudvikling
Rådgivning
Uddannelse
Sygdomsforebyggelse
Sygdomsbekæmpelse
Dyrevelfærd
Kontrol
Særlige foranstaltninger
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
I alt

942
2.100
0
1.128
18
1.702
0
215
0
0
0
6.105

Regnskab
2014

942
2.012
0
1.128
18
1.702
0
215
0
0
88
6.105

Relativ
fordeling
af B i %

Afvigelse
(B-A)/A
*100%

15
33
0
18
0
28
0
4
0
0
1

0
-4
0
0
0
0
-

100,0

0,0
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3: Specifikation af anden indtægt - Det fremgik af oplysningerne i fondens regnskab for 2013, at det
ved udgangen af 2013 ikke var endeligt afklaret, om AgroTechs konsulentbistand til Videncentret
for Landbrug (nu SEGES) i 2013 skulle afregnes til kostpris frem for markedspris, og fondens tilskud
til VFL derfor havde været for højt. NaturErhvervstyrelsen har efterfølgende besluttet, at for så vidt
angår sager under Erhvervsudviklingsordningen i tilskudsåret 2013 skulle disse udgifter afregnes til
kostpris, idet der ikke bestod den fornødne uafhængighed mellem AgroTech og VFL. Som følge
heraf er der sket en reduktion af bevillingen til VFL i 2013 på 26 t. kr. og foretaget en tilsvarende
tilbagebetaling til fonden fra VFL.
4: Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af Landbrug &
Fødevarer. Omkstningerne udgør 437 t.kr., som er finansieret af Det Danske Fjerkræraad. Udgifter
til generel fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler
5: Projektet 'Fjerpilning hos skrabe- og frilandshøner med intakte næb' v/ Aarhus Universitet har i
foråret 2014 fået godkendt en genbevilling af det fulde tilskud fra 2014 til 2015, og er derfor i
ændringbudgettet (der er indsendt efterfølgende) bevilget 0 t.kr for 2014. I regnskabet er bevillingen
i budgetkolonnen sat til 150 t.kr., hvoraf ingen midler er anvendt. Ændringen i projektet modsvarer
forskellen mellem udgifterne i ændringsbudgettet 2014, og de i budgetkolonnen angivne udgifter.
6: Udgifterne på 4 t.kr. til bestyrelseshonorar omfatter rejsegodtgørelse til Johan Damgaard Jensen,
Helle Risdahl Juul-Madsen og Magne Bisgaard i forbindelse med bestyrelsesmøder, jf.
ledelsesberetning
7: Det angivne beløb, 2.013 t.kr., vedr. 'Det Danske Fjerkræraad' udgør en summering for de tre
tilskudsmodtagere: 'Det Danske Fjerkræraad', 'Danske Æg' samt 'Dansk Slagtefjerkræ', der har hhv.
-120, 711 og 1.421 t.kr. krediteret hos Fonden.
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Note 1
Senest godkendte
budget 2014 (ej
revideret)

Senest godkendte
budget 2014 (ej
revideret)

Regnskab 2014

Senest godkendte
budget 2014 (ej
revideret)

Regnskab 2014

Regnskab 2014

Fjerkræafgiftsfonden
1. Slagterier
Slagtekyllinger levende vægt
Andet fjerkræ, slagtet vægt

Produktion
1.000 tons
235,0
0,0

216,3
0,0

Afgifter
øre/kg
1,0
0,5

2. Rugerier
Slagtekyllinger
Hønekyllinger
Kalkunkyllinger
Gæslinger
Ællinger
Agerhøns, fasaner, rugeæg 1.
Agerhøns, fasaner, rugeæg 2.

1,0
0,5

Mio. stk
135,0
3,0
0,0
0,0
0,7
0,0
1,0

139,8
3,2
0,0
0,0
0,6
0,0
0,9

Øre/stk
3,0
10,0
6,0
6,0
8,0
33,6
20,0

3. Pakkerier
Konsumæg

Mio. stk
1000

941

Kr./1.000 stk
3

4. Eksport
Høns
Kyllinger
Kalkuner indtil 14 uger
Kalkuner over 14 uger 1.
Kalkuner over 14 uger 2.
Ænder 1.
Ænder 2.
Gæs
Vildtfugle

Mio. stk
1,1
10,0
0,0
0,0
1,0
0,00
0,10
0,0
0,0

3,1
12,6
0,0
0,0
0,6
0,00
0,10
0,1
0,3

Øre/stk
0,6
1,6
1,5
7,0
5,0
4,40
1,10
2,8
0,3

5. Strudse
Slagtet, afrikansk
Slagtet, emu
Slagtet, nanduer

1.000. stk
0

Total, Fjerkræafgiftsfonden
Provenu, konsumæg
Provenu, slagtefjerkræ
Provenu, strudse
Provenu, vildtfugle
Tab på uerholdelige fordringer
Nettoafgiftsprovenue

0

Kr/stk
30
15
6

Provenu
1.000 kr
2.350
0

2.163
0

3,0
10,0
6,0
6,0
8,0
33,6
20,0

4.050
300
0
0
56
0
200

4.195
317
0
0
51
0
176

3

3.200

3.013

0,6
1,6
1,5
7,0
5,0
4,40
1,10
2,8
0,3

7
160
0
0
50
0
1
0
0

19
201
0
0
30
0
1
3
10

30
15
6

0
0
0

0
0
0

10.374

10.177

3.507
6.667
0
200

3.348
6.640
0
189

0

0

10.374

10.177
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Supplerende oplysninger - Årsregnskab 2014
Note

Beløb i 1000 kr.

Senest
godkendte
budget 2014 (ej
revideret)

Regnskab 2014

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

VII. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere
I alt Dansk Slagtefjerkræ

6.884

5.868

Sygdomsforebyggelse
1 Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ
2 Tilskud til vaccination mod Newcastle disease
3 Fødevare - og veterinær forhold
I alt Sygdomsforebyggelse

1.100
1.050
200
2.350

1.100
995
200
2.295

Rådgivning
Effektivitetskontrol i slagtekyllingeproduktion
Rådgivning og konsulentarbejde for slagtefjerkræ
Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen
Statistik for produktion af fjerkrækød
I alt Rådgivning

400
414
770
375
1.959

400 § 2, stk. 1, nr. 2
390 § 2, stk. 1, nr. 2
366 § 2, stk. 1, nr. 2
338 § 2, stk. 1, nr. 4a
1.494

800
525
1.325

800 § 2, stk. 1, nr. 4b
522
§6
1.322

4
5
6
7

Afsætningsfremme
8 Øget afsætning af fjerkræ i Danmark
9 Markedsadgang - Asien
I alt afsætningsfremme

ej statsstøtte
§8
ej statsstøtte

Dyrevelfærd
10 Dyrevelfærd hos slagtefjerkræ
I alt Dyrevelfærd

400
400

400
400

ej statsstøtte

Forskning og forsøg
11 Udvikling af praktisk anvendeligt insektværn til slagtekyllingehuse
I alt forskning og forsøg

800
800

324
324

§ 11

50

33

§ 2, stk. 1, nr. 3

50

33

3.246

2.831

Sygdomsforebyggelse
13 Sygdomsforebyggelse og beredskab for ægproduktionen
I alt Sygdomsforebyggelse

1.029
1.029

1.002
1.002

Afsætningsfremme
14 Æg og sundhed
I alt Afsætningsfremme

1.000
1.000

Uddannelse
12 Øget samspil mellem erhverv og vidensinstitutioner - styrkelse af
forskning, uddannelse og innovationskraft
I alt Uddannelse

I alt Danske Æg

ej statsstøtte

967 § 2, stk. 1, nr. 4b
967

Rådgivning
15 E-kontrol, rådgivning og konsulentarbejde for ægproduktionen
I alt Rådgivning

492
492

491
491

§ 2, stk. 1, nr. 2

Dyrevelfærd
16 Dyrevelfærd inden for ægproduktion
I alt Dyrevelfærd

209
209

209
209

ej statsstøtte

Forskning og forsøg
17 Afprøvning og klarlægning af fremstillingsprocesser for fjerkræfoder
I alt Forskning og forsøg

516
516

162
162

§ 11

20

Supplerende oplysninger - Årsregnskab 2014
Note

Beløb i 1000 kr.

I alt Videncentret for Landbrug (nu SEGES)
Forskning og forsøg
18 Lugtemission fra moderne slagtekyllingestalde
19 Gødning på bånd og gulv, - konsumægshøner
20 Bæredygtig økologisk ægproduktion gennem alternative
fodringsstrategier til optimering af dyrenes sundhed, velfærd og
ressourceudnyttelse: Praksisafprøvning
21 Boksforsøg med økologiske slagtekyllinger
22 Kontrol af spoleorm og blodmider i konsumægsproduktionen
I alt Forskning og forsøg

Senest
godkendte
budget 2014 (ej
revideret)

Regnskab 2014

2.575

1.717

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

1.090
200
131

453
157
123

§11
§11
§11

479
78
1.978

115
78
926

§11
§ 11

Rådgivning
23 Generel rådgivning om produktion, miljø og driftsøkonomi
24 Fjerkræmiljø-, energi- og økonomirådgivning
I alt Rådgivning

470
127
597

470
470

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
25 Boksforsøg med konventionelle slagtekyllinger
24 Fjerkræmiljø-, energi- og økonomirådgivning
I alt Medfinansiering af initiativer under EU-programmer

-

229
92
321

I alt Københavns Universitet
Forskning og forsøg
26 Forebyggelse af vertikal smitteoverførsel i slagtekyllingproduktion
27 Undersøgelse af effekt af Poulvac E. coli vaccination i klækker på 1.
uges dødelighed og udvalgte produktionsparametre under opdræt og
produktion i konsumægflokke
28 Æggelederbughindebetændelse
I alt Forskning og forsøg
Dyrevelfærd
29 Fodbylder i konsumægproduktion
I alt Dyrevelfærd

I alt DMRI
Forskning og forsøg
30 Vision-hjælpeværktøj til udvendig kødkontrol
31 Holdbarhed for kyllingeudskæringer tilsat lage
32 Kyllingekød - bæredygtigt, sundt og trendy
I alt Forskning og forsøg

I alt Det Danske Fjerkræraad
Sygdomsforebyggelse
33 Zoonosedatabasen for fjerkræbranchen
34 Veterinær servicering af fjerkræproduktionen
I alt Sygdomsforebyggelse

§ 2, stk. 1, nr. 2
§ 2, stk. 1, nr. 2

1.623

1.578

750
500

750
455

§11
§11

180
1.430

180
1.385

§11

193
193

193
193

§11

1.479

1.287

799
600
80
1.479

693
514
80
1.287

1.442

999

842
600
1.442

545 § 2, stk. 1, nr. 4a
454
ej statsstøtte
999

§11
§11
§11
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Note

Beløb i 1000 kr.

I alt Aarhus Universitet
Forskning og forsøg
35 Fjerpilning og den ernæringsmæssige sammenhæng
36 Dysbakteriose hos slagtekyllinger
37 Fjerpilning hos skrabe- og frilandshøner med intakte næb
I alt Forskning og forsøg

I alt Landbrug & Fødevarer
Rådgivning
38 Indsamling og formidling af udenlandsk viden om fjerkræproduktion
I alt Rådgivning
Afsætningsfremme
39 Kalkun - information og afsætningsfremme (tidligere Dansk
Kalkunforening)
40 Tættere på den danske fjerkræproduktion
I alt Afsætningsfremme

I alt Økologisk Landsforening
Forskning og forsøg
41 Stabil æggeblommefarve i økologisk ægproduktion
42 Grovfoder med essentielle aminosyrer til fjerkræ
I alt Forskning og forsøg

I alt DTU
Forskning og forsøg
43 Analyse af medicinanvendelse i slagtekyllingebesætninger
I alt Forskning og forsøg

Senest
godkendte
budget 2014 (ej
revideret)

Regnskab 2014

1.100

950

500
450
150
1.100

500
450
950

737

673

393
393

386 § 2, stk. 1, nr. 4a
386

200

160 § 2, stk. 1, nr. 4b

144
344

127 § 2, stk. 1, nr. 4b
287

200

100

100
100
200

100
100

368

-

368
368

-

Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

§11
§11
§11

§11
§11

§11

-
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Fjerkræafgiftsfonden - Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår
Beløb i 1000 kr.

INDTÆGTER:
Overført fra forrige år
Produktionsafgifter
Promillemidler
Særbevilling og anden indtægt
Renter
Tilskud til fondsadministration

Regnskab
4 kvt. 2010

Regnskab
2011

Regnskab
2012

Regnskab
2013

Regnskab
2014

8.075
2.384
1.824
10
38

7.869
10.249
7.217
65
151

5.089
10.424
6.124
0
151

4.061
10.422
7.000
-

4.536
10.177
6.105
26
-

12.330

25.551

21.788

21.483

20.844

485
865
1.433
1.449
136
-

3.719
5.203
5.292
5.227
765
-

2.329
5.366
252
4.541
3.775
550
-

1.654
3.754
3.613
25
5.758
1.075
-

2.576
5.134
2.841
33
4.296
802
-

-

-

633

904

321

4.368

20.206

17.446

16.783

16.003

Fondsadministration
Generel fondsadministration
Effektvurdering
Revision
Kontroludgifter/advokat
Tab på debitorer
Bestyrelseshonorar

38
5
50
-

151
38
55
4
9

151
40
55
32
4

90
55
8
8
3

10
55
4
4

III. Administration i alt

93

256

281

164

73

IV. Udgifter i alt

4.461

20.462

17.727

16.947

16.076

Overførsel til næste år

7.869

5.089

4.061

4.536

4.768

44

25

23

27

30

1.096
297
190
2.359
426

5.160
1.153
608
11.278
623
1.202

3.607
3.338
1.297
899
6.377
1.213
164

5.081
3.690
1.876
578
799
2.053
1.344
458

-

-

-

0

4.368

182
20.206

252
196
103
17.446

904
16.783

5.868
2.831
1.717
1.578
1.287
999
950
673
0
0
100
16.003

0

0

0

0

0

I. Indtægter i alt
UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål
Afsætningsfremme i alt
Forskning og forsøg i alt
Produktudvikling i alt
Rådgivning i alt
Uddannelse i alt
Sygdomsforebyggelse i alt
Sygdomsbekæmpelse i alt
Dyrevelfærd i alt
Kontrol i alt
Særlige foranstaltninger i alt
Medfinansiering af initiativer under EUprogrammer
II. Udgifter til formål i alt

Overførsel til næste år i pct. af årets udgift

Supplerende oplysninger:
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtager
Dansk Slagtefjerkræ
Danske Æg
Videncentret for Landbrug (nu SEGES)
Københavns Universitet
DMRI
Det Danske Fjerkræraad
Aarhus Universitet
Landbrug & Fødevarer
DTU
Dansk Kalkunforening
Økologisk Landsforening
Dansk And
ChemVet A/S
Syddansk Universitet
Fødevarestyrelsen
V. I alt
Kontrol - nulsum
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Note 1. Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ
Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor ikke påvirker
konkurrenceforholdene.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at servicere branchen i relation til sygdomsforebyggelse og beredskab på det fjerkræveterinære
område. Der varetages administration af overvågnings- og kontrolprogrammer for Salmonella, Newcastle Disease (ND),
Aviær Influenza (AI) og Campylobacter samt branchens beredskab mod øvrige smitsomme fjerkræsygdomme samt
tilskuds- og forsikringsordninger knyttet til de smitsomme fjerkræsygdomme. Yderligere administreres branchens
regelsæt for foder "God produktionspraksis ved fremstilling af fjerkræfoder”.
Projektets aktiviteter
-

Administration af overvågnings- og kontrolopgaver samt tilhørende opgaver vedr. Salmonella, Campylobacter,
Newcastle disease og Aviær Influenza i slagtefjerkræproduktionen, herunder indkøb af sokkeprøvemateriale til
salmonella- og campylobacterprøver hos producenterne.

-

Branchen besidder ekspertviden på fagområderne, og vejleder om Salmonella, Campylobacter, Newcastle

-

Sekretariatsfunktioner for Salmonella Task Force gruppen.

-

Udarbejdelse af statistiske opgørelser vedr. Salmonella-, Campylobacter-, Newcastle disease- og Aviær

disease og Aviær Influenza til alle interessenter.

Influenza-databasen til interessenter.
-

Analyse af sammenhæng mellem campylobacter-forekomst i slagtekyllingeflokke og bemærkninger ved KIKaudit.

-

Varetagelse af opgaver vedr. ”God produktionspraksis ved fremstilling af fjerkræfoder”.

-

Ansvarlig for håndtering og koordinering af branchens beredskabsplan vedr. aktuelle mistanker/udbrud af fx

-

Varetagelse af opgaver vedr. ”Veterinærgruppen”

-

Administration af tilskuds- og forsikringsordninger for smitsomme fjerkræsygdomme.

-

I projektet gennemføres udredninger af resistens-problematikken i forhold til fjerkræproduktionen.

-

Der deltages desuden i forskningsprojektet ‘University of Copenhagen Research Centre for Control of Antibiotic

fugleinfluenza og Newcastle disease i forhold til myndigheder, de ramte besætninger og andre interessenter.

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

Der udføres løbende opfølgning, prøveudtagning og analyse af resultater fra Dansk Slagtefjerkræs overvågning
af ESBL-forekomsten i forbindelse med Dansk Slagtefjerkræs handlingsplan mod ESBL.

Projektets resultater
Projektets har resulteret i, at sygdomsforebyggelse og bekæmpelse af fjerkræsygdomme sker på et vidensbaseret
grundlag og tager hensyn til praktiske forhold, hvorved indsatsen bliver så optimal og omkostningseffektiv som mulig.
-

Der er lavet en række udtræk og analyser til såvel myndigheder, DTU, o.a. vedr. status på forekomsten af
Salmonella, Campylobacter, AI og ND i produktionen.

-

Revideringen af regelsættet for ”God produktionspraksis for fremstilling og transport af fjerkræfoder” er afsluttet

-

Der er foretaget en løbende overvågning og opgradering af det danske beredskab for AI på grund af det øgede

og implementeret.
smittepres i vores nabolande.
-

Projektets har desuden resulteret i, at indsatsen mod resistens bakterier såsom ESBL er intensiveret. Der er
iværksat en handlingsplan til begrænsning af forekomsten af ESBL i slagtekyllinger og kyllingekød.
Handlingsplanen har medvirket til et klart fald i ESBL-forekomsten i alle led af produktionen.
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-

Projektet deltager i UC-CARE på KU, der har til hensigt, at samle mere viden om udbredelse af CMY-2 og CTXM-1-producerende E. coli i dansk kyllingekød til anvendelse for en risikovurdering. Yderligere vil delprojektet
dokumentere eventuelle reducerende effekter af processer som dybfrysning, pakning i modificeret atmosfære
og neutralmarinerings effekt på antal overlevende af CMY-2 og CTX-M-1-producerende E. coli i dansk
kyllingekød.

-

Der er gennemført en analyse af sammenhængen mellem resultater fra KIK-audit og campylobacter-forekomst.
Resultatet er anvendt til at rette fokus mod forbedring af smittebeskyttelse i fjerkræ-besætninger.

Forventede effekter
En effekt er, at projektet løser en række opgaver, som sikrer, at zoonoseforebyggelse og -bekæmpelse sker iht.
gældende regler og håndteres under hensynstagen til praktiske forhold.
Forebyggelse og bekæmpelse af betydende zoonoser som Salmonella og Campylobacter er vigtige indsatsområder,
hvor en aktuel og opdateret forebyggelse og bekæmpelse har gavnet erhvervet. Den danske succes med bekæmpelse
af Salmonella i slagtekyllinger afspejles tydeligt i smittekilderegnskabet, hvoraf det fremgår, at dansk kylling heller ikke
var kilde til nogen humane salmonella-tilfælde i 2013.
Indsatsen mod Campylobacter er enestående, og branchen er aktiv medspiller i handlingsplan mod Campylobacter i
slagtekyllinger, fødevarer og det omgivende miljø. I 2014 er der under projektet fulgt op på flere indsatsområder i
handlingsplanen, og dermed har projektet bidraget til yderligere information og viden inden for bekæmpelsen af
Campylobacter. Det ser umiddelbart ud til, at slagterierne når første delmål vedrørende en reduktion af den relative risiko
for kyllingekødet.
En anden effekt er, at beredskabet mod smitsomme fjerkræsygdomme håndteres, og løbende opdateres for derigennem
at forbedre muligheder for at holde ND og AI ude af dansk slagtefjerkræ, som det var tilfældet i 2014. Denne effekt opnås
bl.a. ved at sikre et aktions- og handlingsberedskab, så alle aktører i branchen agerer hensigtsmæssigt i tilfælde af
sygdomsudbrud. Det er afgørende for erhvervets udvikling at smitsomme fjerkræsygdomme forebygges og om muligt
holdes ude af den danske produktion.
Formidling og videndeling vedr. projektet
Resultater af projektet offentliggøres løbende for Salmonella, Newcastle disease, Campylobacter og Aviær Influenza.
-

Datatræk vedr. forekomst af Salmonella i den danske slagtekyllingeproduktion er offentliggjort i Dansk

-

Der er udsendt en række vejledninger og anbefalinger i 2014 til såvel producenter, virksomheder og andre

-

Der er publiceret resultater af en analyse af sammenhængen mellem resultater fra KIK-audit og campylobacter-

-

I Det Danske Fjerkræraads årlige beretning og i Dansk Erhvervsfjerkræs månedsblad samt på Fjerkræraadets

-

Formidling af viden indenfor projektets fagområder og vidensdeling sker også ved deltagelse i møder nationalt

Erhvervsfjerkræs månedsblad.
interessenter vedr. krav til biosikkerhed og øgede tiltag i den henseende grundet øget sygdomspres.
forekomst i Dansk Erhvervsfjerkræs månedsblad og i slagteriernes ugenyt.
hjemmeside afrapporteres om projektets resultater.
og internationalt, via netværk samt ved afholdelse af foredrag.
Note 2. Tilskud til vaccination mod Newcastle disease
Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var 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 Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer.
Projektet varetager en betydningsfuld opgave vedr. sygdomsforebyggelse, idet forebyggelse af sygdommen Newcastle
disease ved vaccination er afgørende for fjerkræerhvervets udvikling og konkurrenceevne.
25

Noter til supplerende oplysninger – regnskab 2014
Projektets aktiviteter
-

Tilskud ydes til analyser og kontrol af vaccinationen samt efter ansøgning til Det Danske Fjerkræraad. Den
daglige administration varetages af projektet.

-

Tilskuddet udbetales til konsumægsproducenten og opgøres pr. indsat hønnike til ægproduktion.

Projektets resultater
Projektets resultat er at yde tilskud i henhold til gældende regler.
Forventede effekter
Effekten af indsatsen medvirker til at forebygge udbrud af Newcastle disease.
Formidling og videndeling vedr. projektet
Satsen for tilskuddet offentliggøres årligt i forbindelse med fastlæggelse af Fjerkræafgiftsfondens budget.
Note 3. Fødevare - og veterinærforhold
Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor ikke påvirker
konkurrenceforholdene.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at sikre at fjerkræbranchen:
-

Har et velfungerende fødevaresikkerhedsberedskab

-

Har kendskab til kommende og ændrede regler på fjerkræbranchens område på EU-niveau

-

Løbende har adgang til tredjelandskrav for eksport af fjerkrækød og kødprodukter

-

Kan få hjælp til at forebygge eller håndtere generelle veterinærtekniske problemer på eksportmarkederne

Projektets aktiviteter
Projektets aktiviteter sikrer fjerkræsektoren adgang til den relevante veterinære og fødevaresikkerhedsmæssige viden.
Aktiviteterne i projektet bidrager til at fastholde og udvikle fjerkræsektorens eksportmuligheder og det velrenommerede
omdømme på eksportmarkederne. Det kræver viden og eksperter, der er løbende opdateret på regler, krav og faglige
problemstillinger samt, at denne viden gøres tilgængelig og operationel for branchen.
Projektet indeholder aktiviteter omkring afholdelse af inspektioner og overvågning af veterinære- og
fødevaresikkerhedskrav på relevante tredjelands markeder. Omtalte inspektioner viser den høje danske standard for
efterlevelse af krav og regler herunder sporbarhed og egenkontrol, som er med til at sikre en høj grad af
fødevaresikkerhed.
Projektets resultater
Som grundlag for sektorens HACCP-basseret egenkontrol vedligeholdes og opdateres det videnskabelige materiale
vedrørende risikovurdering, kaldet HACCP-materialet. Materialet er centralt til vurdering af risici i forbindelse med
slagtning og produktion af fjerkrækød. HACCP-materialet er blevet opdateret fagligt og desuden overført til en elektronisk
platform, som skal lette sektorens tilgang til viden fremover. Der er desuden afholdt opdateringsmøde i forbindelse med
overgangen til den elektroniske platform.
I forbindelse med markedsåbninger er der arbejdet med følgende:
Vedligeholdelse af eksisterende tredjelands markeder ved opdatering i forhold til landenes eksportkrav, ny lovgivning etc
Åbning af nye tredjelands markeder, herunder inspektioner
Halal, vide indsamling og forberedelse ved audit for så vidt angår religiøse anliggender
Løbende arbejde med nye og ændrede certifikater vedr. eksport til tredjelande
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Vi har medvirket ved forberedelse, deltagelse, afrapportering og opfølgning i forbindelse med 4 inspektioner på
fjerkræområdet: 1) Kina, april; 2) Malaysia, juni; 3) Korea; juli; 4) Korea, oktober.
Arbejdet sker i tæt samarbejde med andre områder i L&F, Fødevarestyrelsen og ambassaderne.
Gennem arbejdet i a.v.e.c er der leveret fagligt input til arbejdet med:
-

Fødevarekædeoplysninger

-

GMP (Good Manufacturing Practice) på slagterierne

-

Campylobacter

Forventede effekter
Projektet har tilvejebragt opdateret viden til sektoren om fødevaresikkerhed og veterinære aspekter, og derved sikret
sektoren grundlag for et fortsat højt fødevaresikkerhedsmæssigt niveau.
Arbejdet vedrørende åbning af nye markeder har forløbet positivt og forventes at resultere i adgang til yderligere
markeder og dermed øget afsætningsmulighed for sektorens produkter.
Formidling og videndeling vedr. projektet
Sektoren er løbende blevet informeret om væsentlige lovændringer, eksportproblematikker mv. via kommunikation
direkte til sektorens aktører, fx via mail, Nyhedsbrev fra Dansk Slagtefjerkræ mv.
Landbrug & Fødevarers elektroniske nyhedsbrev med viden om den sidste nye lovligning ”Lovgivnings-Nyt” er tilgået
aktørerne via mail, ligesom den findes på www.lf.dk
Note 4. Effektivitetskontrol i slagtekyllingeproduktionen
Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ
Hovedformål: Rådgivning
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor ikke påvirker
konkurrenceforholdene.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at styrke Effektivitetskontrol (E-kontrol), som er et værktøj til styring og registrering af
produktiviteten hos slagtekyllingeproducenter. Værktøjet gør det muligt for producenten at se, hvordan hans egen
produktion forløber i forhold til tidligere, men også hvordan han ligger i forhold til normen og gennemsnittet i branchen.
Indberetningen af data er også værdifuld i forhold til udarbejdelsen af branche- og produktionsstatistikker til brug for
branchen selv og for myndighederne.
Projektets aktiviteter
Systemet for E-kontrol systemet har været kørende i mere end 20 år i Danmark. Siden medio 2009 er data til Ekontrollen for slagtekyllinger blevet opsamlet via ’Kvalitetssikring i Kyllingeproduktionen’ KIK.
KIK er slagtefjerkræbranchens centrale database til registrering af produktionens tekniske og økonomiske resultater.
Resultaterne opgøres på husniveau pr. afsluttet hold, men da fjerkræproduktionen er koncentreret på få farme, bliver
data hurtigt en begrænset ressource. Ved at foretage en central registrering for hele branchen sikres data den største
bredde.
Projektets resultater
Med opsamling af produktionsdata har fjerkræproducenterne været i stand til at følge deres effektivitet og produktivitet,
samt benchmarke deres egen produktivitet i forhold til andres, med henblik på at øge produktiviteten i egen produktion.
Herudover kan producenten anvende data til at kunne dokumentere deres egne produktionsresultater, f.eks. i forhold til
den finansielle sektor med henblik på at opnå lån, refinansiering m.v.
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Endvidere bruges databasen til at udarbejde branchestatistik med det formål at kunne opnå et generelt billede af
produktiviteten i fjerkræbranchen.
Forventede effekter
Værktøjet giver producenten overblik over sin egen produktion, men også hvordan han ligger i forhold til andre
producenter med hensyn til produktivitet. Sammenligningen med andre producenter ansporer til optimering af
produktionen til gavn for den enkelte producent og erhvervet i helhed. Konkurrence betyder, at det er nødvendigt at være
på forkant med udviklingen som fødevareproducent i Danmark.
Jo flere indtastninger der er i systemet, jo mere repræsentativt er den norm, som producenten har at sammenligne sig
med, samtidigt med at grundlaget for udarbejdelse af produktivitets- og branchestatistikker bliver yderligere forstærket.
Formidling og videndeling vedr. projektet
-

Den enkelte producent har adgang til data via internettet

Herudover formidles data i branchestatistikker i skriftlig og elektronisk form, herunder offentliggjort Dansk
Erhvervsfjerkræ månedsblad af samme navn.
Note 5. Rådgivning og konsulentarbejde for slagtefjerkræ
Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at sikre, at branchen har ressourcer og kompetencer til at deltage i dialogen med omverdenen, som
en troværdig ved faglig besvarelse af henvendelser fra interessenter. Yderligere har projektet til formål at vedligeholde
branchens statistiske beredskab og yde faglig bistand til kursus- og efteruddannelsesaktiviteter.
Projektets aktiviteter
Projektet rådgiver branchens producenter og virksomheder indenfor fjerkræområdet og bistår fagligt ved gennemførelse
af projekter.
-

Der udarbejdes branchestatistikker vedrørende produktionsforhold.

-

Der udsendes løbende information om ændring af lovgivning, aktuelle sager m.v. gennem informationsskrivelser
og nyhedsbreve til producenter, virksomheder og interessenter.

-

Der besvares spørgsmål fra fx. EU og a.v.e.c. samt de danske myndigheder.

-

Endvidere lægges der vægt på at opretholde tætte forbindelser til danske såvel som udenlandske

-

Yderligere deltages i møder og kongresser, som bidrager til et fagligt og aktuelt vidensberedskab. Fx deltagelse

forskningsinstitutioner.
i WPSA-arrangementer (Worlds Poultry Science Association), som også danner grundlag for netværksdannelse
til både forskere og udenlandske brancheorganisationer. Projektet er desuden administrator af den danske
WPSA-afdeling.
-

Sekretariatet deltager i det nordiske fjerkræsamarbejde og administrerer såvel afholdelse af ledermøder og

-

Projektet yder faglig bistand til uddannelse af kandidater fra KU og kursus- og efteruddannelsesaktiviteter

-

Der deltages i relevante nationale/internationale kurser og konferencer for at sikre videns-.opsamling

kongresser.
indenfor fjerkræområdet.

Projektets resultater
-

Deltagelse ved Åbent Landbrug og Dyreskuer

-

Afholdelse af WPSA generelforsamling

-

Nordisk ledermøder i Norge

-

Konference i WPSA regi om monitering af fjerkræsygdomme

-

Deltagelse i seminarer og arrangementer vedr. KU studerende og andre
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-

Deltagelse i diverse Tour de kylling arrangementer samt andre interne kurser og temadage i branchen

-

Deltagelse i Fjerkrækongressen

Forventede effekter
En effekt af projektet er, at ny lovgivning kan implementeres under praktiske forhold til gavn for erhvervets udvikling. En
anden effekt er, at kendskabet til dansk slagtefjerkræ øges gennem videndeling, foredrag og ved besvarelse af
henvendelser fra interessenter til glæde for både erhverv og samfund.
Formidling og videndeling vedr. projektet
En del af resultaterne er opdateret viden og praktik, der videreformidles til gavn for interessenter. Der bliver orienteret om
aktiviteterne i Dansk Erhvervsfjerkræs månedlige tidsskrift samt i Det Danske Fjerkræraads årlige beretning.
Formidling af viden indenfor projektets fagområder og vidensdeling sker også ved deltagelse i møder nationalt og
internationalt, via netværk samt ved afholdelse af foredrag.

Note 6. Miljøregulering af slagtekyllingeproduktionen
Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var, at branchen løbende har indblik i lovgivningen vedrørende miljøregulering og den
miljøteknologiske udvikling, og at denne viden videreformidles til branchens rådgivere og producenter
Projektets aktiviteter
-

Indsamling af viden inden for miljøregulering af primærproduktionen med fokus på udviklingen inden for national
og international miljølovgivning og udvikling af miljøteknologi

-

Formidling af viden om miljøregulering gennem rådgivning af branchens rådgivere og fjerkræproducenter

Projektets resultater
-

Ud over den løbende vidensopbygning og -formidling om miljølovgivning og miljøteknologi er det et væsentligt
resultat af projektet, at der nu kan peges på konkrete teknologiske muligheder for at begrænse
ammoniakemissionen og andre miljøpåvirkninger fra slagtekyllingeproduktionen, og at det er teknologiske
løsninger, der kan implementeres indenfor en realistisk økonomisk ramme.

-

En væsentlig del af projektets aktiviteter i 2014 var knyttet til en forventet færdiggørelse af nye referencer for
EU normer for emission fra husdyrbrug (BREF). Dette arbejde blev udskudt, og et endeligt teknisk dokument
forventes først færdiggjort i første halvdel af 2015. Ligeledes er arbejdet med en ny husdyrregulering forsinket,
og en væsentlig del af de forventede aktiviteter i 2014 gennemføres først i 2015.

-

De planlagte aktiviteter på Videncentret for Landbrug (nu SEGES), er kun delvist gennemført, da
rådgivningsenheden for fjerkræ på VFL i forbindelse med en omorganisering blev nedlagt pr. 1. april 2014. Et
planlagt projekt om bedre vidensgrundlag for vurdering af støv og lugt fra slagtefjerkræfarme har derfor ikke
kunne gennemføres i 2014.

Forventede effekter
Projektet forventes at yde et væsentligt bidrag til, at miljøregulering sker på et oplyst grundlag, og at branchen og
myndighederne har overblik over muligheder og konsekvenser for slagtekyllingeproduktionen af miljøreguleringen.
Desuden sikrer projektet, at branchens rådgivere og producenter er bekendte med gældende og kommende regulering,
hvilket er vigtigt både i konkrete godkendelsessager og af hensyn til den strategiske planlægning og prioritering.
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Formidling og videndeling vedr. projektet
Den viden, der indsamles i projektet om miljøregulering, formidles løbende til branchens rådgivere og til producenterne,
da det er en vigtig forudsætning for den faglige rådgivning i godkendelsessituationer. Der har desuden i 2014 været
afholdt en faglig workshop ”Fremtidens rammer for godkendelse og regulering af slagtefjerkræproduktionen” .
Projektet har ansøgt genbevilling af ikke anvendte midler for 2014, således at de uafsluttede aktiviteter kan gennemføres
i 2015.

Note 7. Statistik for produktion af fjerkrækød
Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at rådgive fjerkrækødssektoren via øget markedsindsigt. Materialet danner grundlag for at træffe
beslutninger af strategisk og markedsmæssig betydning, som kan øge afsætningen af fjerkrækød både i Danmark og på
eksportmarkederne
I projektet tilvejebringes, sammenfattes og analyseres relevant opdateret statistik, som omfatter både danske og
internationale data
Projektets aktiviteter
Aktiviteterne kan deles op i følgende hovedemner:
Struktureret data med følgende opdeling
o Overordnet branchebeskrivelse
o Data for Danmark
o Data for EU
o Data for verden
Udarbejde faktanotater
o For vigtige nøgletal er udarbejdet mindre faktanotater,der typisk indeholder en kort beskrivelse, en graf
og en tabel.
Etableret præsentationssamlinger
o På grundlag af ovennævnte er der udarbejdet relevante og strukturerede præsentationssamlinger
Udarbejdet specifikke analyser
o Der er udarbejdet forskellige analyser omfattende verdens- og EU-handel samt den danske eksport
Indarbejdet resultaterne på hjemmesider
o De udarbejde notater og præsentationer er gjort tilgængelige på hjemmesider
Validering af data
o Der er holdt møder med branchen og med Danmarks Statistik med henblik på at afklare begreber og
metoder, da det er helt afgørende at have disse forhold helt afklaret for at sikre troværdighed for data.
Projektets resultater
Der er tilvejebragt en systematik for data, som dels sikrer større tilgængelighed dels baner vejen for velstruktureret
udbygning efter ønsker og behov.
I forbindelse med udarbejdelse af Det Danske Fjerkræraads Årsberetning og Erhvervsfjerkræsektionens beretningsbilag
er der opnået øget kvalitet og mere konsistens.
Der er udarbejdet en række præsentationer, hvor troværdigheden og dokumentationen er øget.
Der er påbegyndt arbejde med at øge kvaliteten i form af metodebeskrivelse og begrebsafklaring
Forventede effekter
Projektet har medvirket til at skabe øget markedsindsigt, som kan understøtte branchens aktører i deres aktiviteter.
Endvidere er der sikret en samlet information om branchens samfundsmæssige betydning, som indgår i strategiske
overvejelser om konkurrenceevne og vækst.
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Formidling og videndeling vedr. projektet
Resultaterne er formidlet gennem nyhedsbreve, via hjemmeside (www.danskslagtefjerkrae.dk), FoodCulture, på møder
samt gennem Det Danske Fjerkræraads Årsberetning og Erhvervsfjerkræsektionens beretningsbilag.

Note 8. Øget afsætning af fjerkræ i Danmark
Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets hovedformål er afsætningsfremme af konventionelt og økologisk produceret fjerkrækød.
Projektets aktiviteter
Projektet er delt op i to pakker, som sideløbende arbejder med at kommunikere til de to målgrupper:
1.

Faglige markedsaktører

2.

BtB segmentet – detailhandel og foodservice

1) Faglige markedsaktører
Dialog med ernæringsprofessionelle, sundhedsfremmepersonale, myndigheder, undervisere, forskere mv. om
fjerkrækøds ernæringsmæssige og kulinariske kvaliteter og muligheder.
-

Der er kommunikeret til målgruppen på hjemmesiden www.diaetistforum.dk/ www.ernaeringsfokus.dk og der er
afholdt et videnskabeligt orienteringsmøde for 350 deltagere med emnet ”Mænd, sundhed og protein”.
Undersøgelsen ”Danskernes viden om og holdning til protein i kød/kylling” er kommunikeret til relevante
målgrupper.

-

Der er givet input til projekter i regi af Måltidspartnerskabet: Kommunikation af kostråd som måltider, Sund mad

-

Der har været afholdt gæstelærerforelæsninger for studerende på KU Life og på læreruddannelsen.

-

Der har været afholdt indlæg om kød/kylling og ernæring/protein, tilberedning mv. for faglærere på

i daginstitutioner, Sundere kantiner på erhvervsskoler m.fl.

erhvervsskoler, på Fødevaredagen mv.
-

Der er udarbejdet et undervisningsmateriale til erhvervsskolerne ”Kylling – fra jord til bord”. Materialet er
præsenteret og uddelt på faglærerdage.

-

www.hjemkundskabsforum er under revision og bliver til www.madkundskabsforum.dk i overensstemmelse med
fagets ændrede navn.

-

Undervisningsmaterialer til kyllingeskolen.dk er opdaterede og genoptrykt.

-

Opskrifter med kylling til Madskolerne er blevet kvalitetssikrede.

2) BtB segmentet
Kommunikation til BtB segmentet vedr. dyrevelfærd, økologi, fødevaresikkerhed, spise- og råvarekvalitet,
bæredygtighed, sporbarhed, sundhed, ernæring, tilberedning, nye trends mv. med det formål at øge afsætningen af
fjerkræ:
-

Segmenteret BtB-kommunikation: Der er udsendt 6 online nyhedsbreve og der er løbende kommunikeret på
www.goderåvarer.dk(www.detailogfoodservice.dk). Derudover direct mail-kampagne med henblik på at ramme
alle interessenter i målgrupperne ift. emnerne dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, måltidet og trends. Desuden var
kampagnen med til at rekruttere til aktiviteten ”Fødevaredagen”.

-

Relationsskabende aktiviteter overfor detailhandlen: Der har været afholdt 2 seminarer (øst/vest) med 70
deltagere på hvert seminar. Der blev oplyst om Slagterprisen og resultater fra shoppers-analyse kommunikeret.
Der har løbende været dialog med målgruppen.

-

Relationsskabende aktiviteter overfor detailhandlen samt foodservice-sektoren. Konference ”Fødevaredagen” er
afviklet med succes, herunder overvejende positiv feedback fra deltagerne. Der deltog 350 på selve
konferencen og totalt set 400 på hele dagen. Dagen blev afsluttet med prisuddeling, hvor Slagterprisen
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(annonceværdien målt til 500t kr.) og Kantineprisen (annonceværdien målt til 1 mio. kr.), hvor den bedste
slagter henholdsvis kantine med fokus på den gode kødkvalitet og gode madoplevelse blev hædret. Som et led
i Fødevaredagen blev der udarbejdet en shoppers-analyse i dagligvarehandlen, som beskriver hvordan
forbrugernes beslutningsproces omkring fjerkrækød er. Dette er særligt relevant information ift.
kommunikationen med detailhandlen, og handlen har taget det til sig og arbejder nu mere aktivt med placering
af fjerkækød i butikken.
Projektets resultater
Ad 1) Faglige markedsaktører
Projektet har fået et stort antal fra målgruppen i tale, mødedeltagernes evalueringer har været positive og trafikken på
sites er stabil.
Ad 2) BtB segmentet
Projektet har fået et stort antal fra målgruppen i tale omkring fordele ved fjerkærkød. Der har været et stigende antal
deltagere i aktiviteterne. Trafikken på sitet er steget markant. Antallet af abonnenter er steget med 300 % og
åbningsraten på nyhedsbrevene er steget fra en gennemsnitlig rate på 27 % til 40 %.
Forventede effekter
Det er forventningen, at projektets aktiviteter og resultater vil øge kendskabet til fjerkrækødkødets ernæringsmæssige og
kulinariske kvaliteter og øge dialogen med målgrupperne. Dette vil føre til øget afsætning af såvel konventionelt som
økologisk fjerkrækød i Danmark.
Formidling og videndeling vedr. projektet
Alt materiale offentliggøres løbende og er frit tilgængeligt på websites og facebooksider samt kommunikeres direkte til
erhvervet.

Note 9. Markedsadgang - Asien
Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at gennemføre afsætningsfremmende aktiviteter målrettet prioriterede vækstmarkeder i Asien,
herunder især Kina.
Projektets aktiviteter
Der har været gennemført markedsaktiviteter med det formål at styrke kontakter til de centrale markedsaktører på
nøglemarkederne i Asien. En væsentlig indsats har været at opnå underskrivelse af en veterinær protokol i Kina, som er
en forudsætning for afsætningen af fjerkræprodukter. Således blev der planlagt og gennemført et delegationsbesøg fra
de kinesiske myndigheder forud for statsbesøget i Kina i april 2014. Det primære formål med besøget i Danmark var
gennem fact finding at opnå en større forståelse for fjerkræsektorens struktur, kontrolsystemer og produkter. Hermed
blev de oplysninger, som blev indsamlet i forbindelse med det kinesiske veterinære træningsophold i Danmark i
december 2013 verificeret.
Der er gennemført flere markedsbesøg på nøglemarkederne i Asien, herunder især i Malaysia og Kina. Kina blev bla.
besøgt i tilknytning til statsbesøget i april 2014, hvor afsætningsindsatsen blev tilgodeset ved en veterinær
fjerkræprotokol mellem Danmark og Kina, som er et afgørende skridt i retning af en åbning af det kinesiske marked for
import af danske kyllingeprodukter.
Projektets resultater
Eksport af kyllingeprodukter er kommet et stort skridt nærmere kinesisk godkendelse. De kinesiske myndigheder har fået
et grundigt og omfattende kendskab til fødevareproduktion (fjerkræ), fødevaresikkerhed, sporbarhed, krisehåndtering og
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testprogrammer. Et stort skridt er nået ved, at der nu er underskrevet en veterinær protokol. Derudover er der skabt
afgørende kontakter til betydningsfulde markedsaktører i Malaysia, Indonesien og Kina.
Forventede effekter
Det forventes, at afsætningen til de asiatiske markeder fastholdes, og der er skabt gode muligheder for en udvidelse. Det
lykkedes at få protokolunderskrivelse i 2014, og de kinesiske myndigheder har oplyst overfor den danske ambassade, at
man planlægger en inspektion af danske kyllingeslagterier i løbet af 2015.
Endelig eksportgodkendelse til Kina forventes dog tidligst om 2-3 år.
Formidling og videndeling vedr. projektet
De løbende resultater omtales på Landbrug & Fødevarers hjemmeside og i de Markedsnyt-emails, der formidles til
fjerkræsektorens interessenter. Desuden har der været presseomtale af Kina-aktiviteten ifm. statsbesøget i Beijing.

Note 10. Dyrevelfærd hos slagtefjerkræ
Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er løbende at varetage og sikre, at fjerkræbranchen er fuldt opdateret omkring dyrevelfærdsmæssige
forhold nationalt som internationalt. Der sikres et højt vidensniveau, der skal være med til, at fjerkræproduktion kan
udvikles og samtidig tilgodese forhold vedr. dyrenes velfærd.
Projektets aktiviteter
Med henblik på at servicere branchen i forhold vedrørende dyrevelfærd har projektet indeholdt følgende aktiviteter:
-

Faglig behandling af lovgivningsmæssige forhold vedr. dyrevelfærd for slagtefjerkræ. Det er dels i relation til at
følge udviklingen inden for lovgivning – nationalt og internationalt og dels at holde branchen løbende opdateret
om de lovgivningsmæssige forhold

-

Følge kontrolarbejdet med henblik på at sikre en hurtig opfølgning på kontrolresultater.

-

Sikring af et højt kendskab til faglig viden om fjerkræs velfærd, således at branchen kan være en central spiller

-

Opretholdelse af netværk ved deltagelse i nationale og internationale møder samt kongresser.

på området, herunder koordinere information og videndeling mellem de centrale parter.

Der opleves en øget interesse vedrørende dyrevelfærd i den danske fjerkræbranche og et øget behov for faktuel viden
om dyrevelfærd. Det vedrører især information til borgere og samfund inkl. pressen. Projektet yder bistand til information
og udredninger, der kan understøtte dette behov.
Yderligere, er der fra branchens side fokus på opfølgning i relation til aktuelle dyrevelfærdsmæssige forhold som fx
trædepudesvidninger. Projektet varetager således koordinering af branchens indsats på området.
Projektets resultater
-

Har ydet faglig bistand i forbindelse med EU’s veterinærinspektion af myndighedernes implementering og
kontrol af reglerne for beskyttelse af dyr under aflivning og slagtning

-

Har ydet faglig bistand i forbindelse med myndighedernes administration af lovgivningen og god forvaltningsskik
i forbindelse til opgørelse af dødelighed i produktionen.

-

Deltagelse i forskningsprojektet "Transportegnethed hos dyr"

-

Implementeret anbefalinger fra EU’s veterinærinspektion af forholdene vedr. kontrol og implementering af EU’s

-

Deltaget som faglig bistand i forbindelse med besøg i slagtekyllingeproduktionen

-

Ydet løbende faglig bistand til interessenter.

-

Informeret producenter vedrørende aktuelle forhold via Dansk slagtefjerkræs nyhedsbrev

-

Bidraget med data og information til publikationer fx ”Fakta om Erhvervet”

regler for beskyttelse af slagtekyllinger.
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-

Deltagelse i fx Videncenter for Dyrevelfærds workshop og ’The workshop on the welfare of poultry, begge
arrangeret af de danske myndigheder for at genere viden og dele denne vedr. dyrevelfærdsmæssige
udfordringer og fremtidige løsninger.

-

Besvaret faglige spørgsmål om produktionen fra forbrugere og borgere.

Forventede effekter
En overordnet effekt af projektet er, at branchens løbende overvågning af dyrevelfærdsmæssige forhold og nye tiltag
sikrer, at branchen har fokus på disse forhold og dermed kan gøre en indsats for at forbedre dyrenes velfærd. Ligeledes
sikres via information og dialog en større accept af produktionen. På den internationale scene sker der en
erfaringsudveksling, der kan bidrage til fælles praktik og vilkår.
Formidling og videndeling vedr. projektet
Formidling af viden inden for projektets fagområder og videndeling sker ved deltagelse i møder, seminarer og
arbejdsgrupper i forskellige sammenhænge nationalt og internationalt, såsom Nordic Council of Ministers Seminar on
Animal welfare for chickens kept for meatproduction, COPA-COGEAS working group on Egg and Poultry, via netværk
samt mundtlig og skriftlig formidling af faglig viden til producenter, borgere og samfund inkl. pressen. Projektets resultater
formidles i Dansk Erhvervsfjerkræs månedsblad, i diverse artikler, i Dansk Slagtefjerkræs elektroniske Nyhedsbrev og i
dialogen på Facebook.
Endvidere er der i Det Danske Fjerkræraads årlige beretning og mundtlig indlæg på Landbrug & Fødevarers
Fjerkrækongres afrapporteret i generelle vendinger om projektet.

Note 11. Udvikling af praktisk anvendelige insektværn til slagtekyllingehuse
Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet er at udvikle praktisk anvendelige insektværn til slagtekyllingehuse. Flere typer egnede materialer
(net/filter/skum-baserede løsninger) til insektværn er blive afprøvet teknisk, biologisk og praktisk i laboratoriet på
Teknologisk Institut. For den løsning, der efter laboratorie-evalueringen viser sig at bedst egnet, vil der blive udviklet en
prototype til montage på slagtekyllingehuse. Endvidere skal prototypen testes i felten.
Projektets aktiviteter
Der gennemføres aktiviteter i 3 trin med den hensigt at udvikle et praktisk anvendeligt insektværn til slagtekyllingehuse
med slutdato december 2016. De to partnere i projektet er Landbrug og Fødevarer (L&F) og Dansk Slagtefjerkræ. TRIN
1, der blev startet i august 2014, består af test (luftgennemstrømning, UV bestandighed og rengøringsvenlighed) og
udvikling af et prototype-net (af Phifer-fiber, Kevlar-fiber, Dynema-fiber eller "DAFA ventilationsskum"). Der er kun UVbestandighedstest tilbage i TRIN 1, hvilket bliver udført før 1. april 2015.
Fortsatte aktiviteter:
-

TRIN 2 startes 20. januar 2015, og består af at identificere firmaer (Tyskland, Vietnam eller Kina), der kan væve

nettene (med den mest succesrige fiber fra TRIN 1). Videre skal der identificeres bedrifter, der kan producere rammer og
et firma i Danmark, der kan montere de færdige insektværnsystemer på de slagtekyllingehuse, der er tilbudt dette.
-

TRIN 3 vil foregå fra 1. juni 2015 til 1. november 2016, og består konkret af afprøvning af udviklede

insektværnssystemer på 10-14 slagtekyllingehuse (testhus) samtidig med, at der vil være andre huse på samme CHR,
der ikke har insektværn (kontrolhus). Der bliver afprøvet 2 forskellige insektværnssystemer: Det traditionelle
”vægbaserede system” og et nyt system der består af ”hætter” over ventilationsåbningerne med en ramme i bunden,
hvor der er spændt net over.
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Den praktiske anvendelighed af testede værn, vil blive vurderet ved udsendelse af et spørgeskema til værtsbedrifterne
samt de tekniske resultater fra TRIN 1. Flokkenes Campylobacter-status i både testhus og kontrolhus udtrækkes fra
Zoonosedatabasen og den mulige Campylobacter-reducerende effekt af nettene vil blive undersøgt i en statistisk
analyse. En samlet vurdering af praktisk anvendelighed og Campylobacter-reducerende effekt for insektværnløsningen
udarbejdes og publiceres i afslutningsfasen af projektet i 2016.
Projektets resultater
Dynema-fiber er en stærk kandidat, men Kevlarfiberen kan blive valgt, fordi den er nemmere at væve til net.
Projektets forventede resultater er at identificere et net-materiale, som er slidestærkt, UV-bestandigt, nemt at rengøre, og
som lader sig spænde op på rammer, der kan sættes op over ventilationsåbningerne i huset.
Det valgte fiber fra TRIN 1 anvendes til at producere to forskellige insektværnsystemer: a) "vægløsning" og b)
"hætteløsning", og den der fungerer bedst i feltafprøvningen, vil være den løsning, der kan sættes i produktion efter
projektets afslutning den 1. december 2016.
Forventede effekter
Insektværnsystem vil dels forebygge mod at slæbe Campylobacter med fluer ind, dels forebygge mod ind slæbning af
andre sygdomme, der kan overføres med insekter. For optimal effekt af insektværn skal den generelle smittebeskyttelse
også prioriteres højt, hvilket gør, at insektværnsystemet derfor også bidrager til bedre kontrol af andre zoonotiske agens
som Salmonella, andre bakterier og vira, der kan give sygdom hos kyllingerne.
Vi vurderer, at det er sandsynligt, at der 2 år efter projektets afslutning, vil være mange producenter, der anvender
insektværnsystemet, specielt hvis prisen per insektværnsystem bliver tilstrækkelig lav.
Formidling og videndeling vedr. projektet
Der bliver udarbejdet en rapport fra Teknologiske Institut efter TRIN 1, som lægges på Dansk Slagtefjerkræs
hjemmeside. Resultaterne indgår endvidere i projektets TRIN 2 og TRIN 3 og slutteligt udarbejdes en rapport, der
samler resultaterne fra hele projektet samt en videnskabelig artikel, der skal publiceres internationalt.
Det var oprindeligt hensigten, at indeværende projekt på 200 t.kr. og 600 t.kr. fra Fjerkræafgiftsfonden i hhv. 2013 og
2014 skulle anvendes til den restfinansiering, der er krav om i NaturErhvervsstyrelsens Erhvervsudviklingsprogram
(EUP). Landbrug & Fødevarer blev opfordret af Fødevarestyrelsen til at søge EUP-midler til udvikling af insektværn. Det
blev desværre først muligt at ansøge om EUP-midler i december 2014. Dette forklarer, hvorfor kun en mindre del af
projektet er gennemført, og derfor er der også søgt om genbevilling af 476 tkr. til 2015. Ansøgning er blevet
imødekommet af Fjerkræafgiftsfonden primo 2015.

Note 12. Øget samspil mellem erhverv og vidensinstitutioner – styrkelse af forskning, uddannelse og
innovationskraft
Tilskudsmodtager: Dansk Slagtefjerkræ
Hovedformål: Uddannelse
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at bidrage til. At øget samspil imellem videninstitutioner og erhverv på svineslagteriområdet og
relaterede brancher kan bidrage til fornyet acceleration af forskning, innovation og videregående uddannelse og derved
styrke erhvervets rekrutteringsbase, innovationskraft og konkurrenceevne.
Projektets aktiviteter
I. Øget og styrket kødforskning
Med finansiering fra Norma & Frode Jacobsens Fond er kødteknologisk professor Jorge Ruiz ansat på Københavns
Universitet pr 1/10 2013. Der er oprettet en branche-styregruppe til at støtte og sikre fremgang efter den vedtagne
35

Noter til supplerende oplysninger – regnskab 2014
strategi. Professoren er blevet grundigt introduceret til den danske kødbranche, forskningsinstitutioner (bla. DMRI) og
relevante samarbejdspartnere i andre miljøer og der er ansøgt og tiltrukket offentlige midler fra bla. GUDP og
erhvervsPhD-ordningen. Derudover indsamles der forskningsbehov i sektoren til brug ved løbende matchmaking af
virksomheder og forskere/relevante projekter.
II. Styrket innovationskraft
2 velbesøgte seminarer afholdt i regi af Muscle Based Food Network samt formidling af 7 studenterprojeter/samarbejde
mellem universiteter og branchen. Seminarene havde titlerne ”Meat ingredients and health effects” og ”Tissue changes
in meat affecting meat quality”. På sidstnævnte seminar var der særlig fokus på wooden breast problematikken.
III. Mere og bedre universitetsuddannelse
Et Industrikontaktudvalg er nedsat pr. 1/9 2014 i samarbejde med Københavns Universitets Fødevareinstitut. Udvalget
fungerer som et uofficielt aftagerpanel i forhold til den kød-relaterede fødevareuddannelser. Udvalget beskæftiger sig i
første omgang kun med fødevareuddannelsen på KU-Food, men på sigt er det planen at udvide fokus til også at omfatte
andre relevante uddannelser. Sekretariatsbetjening ligger hos L&F.
Rekruttering og fastholdelse af studerende
Der tilbydes understøttende aktiviteter til de studerendes uddannelse, som samtidig fungerer som rekrutteringsværktøj til
kødfaglig uddannelse (og på sigt arbejdskraft til branchen), f.eks. karrieredag, pølsemagerkursus, slagteribesøg mm.
Rekruttering til kødindustripraktikken foregår bla. ved praktikintro-tur til værtsvirksomheder samt målrettet markedsføring.
Særligt for fjerkræområdet har der været afholdt en tema-aften om dansk slagtefjerkræ for studerende på KU-Food.
Projektets resultater
•
•

Øget interesse kødindustripraktikken (stigning fra 0 praktikanter i 2014 til 6 i 2015)
Øget synlighed og interesse for kødvidenskabelig uddannelse – projektets har inspireret de studerende på KU-Food
til at oprette et ”kød-forum”, hvilket vi selvfølgelig understøtter.

•

Øget synlighed af fjerkræområdet på fødevareuddannelsen på KU og DTU, større søgning på at skrive opgaver
indenfor fjerkræområdet.

•

Flere studerende i direkte kontakt med erhvervet gennem besøg, konkrete projekter (7) og undervisning

•

2 velgennemførte netværksseminarer

•

Eksterne forskningsmidler tiltrukket gennem professor Jorge Ruiz og ny aktiviteter på kødforskningsområdet på KUFood (3 nye PhD studerende + 2 PostDoc studerende)

Forventede effekter
Langsigtet effekt forventes at være styrket konkurrenceevne gennem øget forskning, innovation og videregående
uddannelse. På nuværende tidspunkt ser vi en øget interaktion i mellem branche og universitet (forskere og studerende)
samt øget dialog og videndeling både i forhold til formidling af branchens forsknings- og udviklingsbehov, men også i
forhold til videndeling af forskningsresultater.
Formidling og videndeling vedr. projektet
Formidling sker gennem L&Fs hjemmeside, nyhedsbreve (LF Business, Muscle Based Food Network), Fagblade (Dansk
Erhvervsfjerkræ, KF nyt m.fl.) samt facebook (www.facebook.dk/studymeat samt www.facebook.dk/meatforum-KU).
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Note 13. Sygdomsforebyggelse og beredskab for ægproduktionen
Tilskudsmodtager: Danske Æg.
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor ikke påvirker
konkurrenceforholdene.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at servicere branchen i relation til sygdomsforebyggelse og -bekæmpelse og beredskab mod
smitsomme sygdomme på det fjerkræveterinære område, herunder at løse overvågnings- og kontrolopgaver for
Salmonella, Newcastle Disease (ND) og Aviær Influenza (AI) samt administration af tilskuds- og forsikringsordninger for
disse sygdomme.
Projektets aktiviteter
-

Mistanker om smitte med Salmonella på alle besætningstyper samt offentlige tilsyn er håndteret og

-

Branchen besidder ekspertviden på fagområderne og vejleder om Salmonella, ND og AI til interessenter.

-

Deltagelse i den Tekniske arbejdsgruppe for bekæmpelse af Salmonella i ægsektoren, herunder udarbejdelse

videreformidlet til interessenter.

af mødemateriale og statistiske opgørelser vedr. Salmonella samt medlem af Styregruppen for Salmonellahandlingsplanerne for fjerkræ.
-

Administration af SalmonellaTask Force gruppens arbejde med smitteopsporing og -udredning for besætninger

-

Udarbejdelse af statistiske opgørelser på grundlag af data fra Salmonella-, ND- og AI-databasen til

-

Deltagelse i Følgegruppen for regelsættet vedr. ”God produktionspraksis for fremstilling af fjerkræfoder”, som

-

I 2014 er en revideret udgave af regelsæt for ”God produktionspraksis for fremstilling af fjerkræfoder” blevet

-

Ansvarlig for håndtering og koordinering af branchens beredskabsplan vedr. aktuelle mistanker/udbrud af AI og

-

Håndtering af aktuelle problemstillinger vedr. nye zoonoser og resistens varetages af projektet.

med særlige salmonellaproblemer, og udarbejdelse af salmonella-smitteeftersporingsrapporter.
interessenter.
har til formål at sikre, at der ikke er Salmonella i foder til fjerkræ.
implementeret.
ND ift. myndigheder, de ramte besætninger og andre interessenter.

Projektets resultater
Projektet har resulteret i at sygdomsforebyggelse og bekæmpelse af sygdomme indenfor ægsektoren sker på et
videnbaseret grundlag og tager hensyn til praktiske forhold, hvorved indsatsen optimeres.
Konkret er der udført
-

En række udtræk og analyser til såvel myndigheder, DTU og andre interessenter vedr. status på forekomsten af

-

Revideringen af regelsættet for ”God produktionspraksis for fremstilling og transport af fjerkræfoder” er afsluttet

-

Foretaget en løbende overvågning og opgradering af det danske beredskab for AI grundet den massive

-

Foretaget opdateringer og revideringer af såvel branchekoderne for opdræt og konsumægsproduktionen, der er

Salmonella, Campylobacter, AI og ND i produktionen.
og implementeret.
forekomst af AI der har været påvist hele efteråret 2014 i vores nabolande.
medvirkende til at beskytte den danske produktion mod forekomst af Salmonella
Forventede effekter
En effekt er, at projektet løser en række opgaver, som sikrer, at zoonoseforebyggelse og -bekæmpelse sker iht.
gældende regler og håndteres under hensynstagen til praktiske forhold.
Forebyggelse og bekæmpelse af en betydende zoonose som Salmonella er et vigtigt indsatsområde, hvor en aktuel og
opdateret forebyggelse og bekæmpelse har gavnet erhvervet. Den danske succes med bekæmpelse af Salmonella i æg
afspejles tydeligt i smittekilderegnskabet, hvoraf det fremgår, at danske æg kun var kilde til 17 humane salmonellatilfælde i 2013.
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En anden effekt er, at beredskabet mod smitsomme fjerkræsygdomme håndteres, og løbende opdateres for derigennem
at forbedre muligheder for at holde ND og AI ude af dansk konsumægproduktion, som det var tilfældet i 2014. Denne
effekt opnås bl.a. ved at sikre et aktions- og handlingsberedskab, så alle aktører i branchen agerer hensigtsmæssigt i
tilfælde af sygdomsudbrud. Det er afgørende for erhvervets udvikling at smitsomme fjerkræsygdomme forebygges og om
muligt holdes ude af den danske produktion.
Formidling og videndeling vedr. projektet
-

Gældende for projektet er, at resultater løbende er afrapporteret i Dansk Erhvervsfjerkræs månedsblad.

-

Datatræk vedr. forekomst af Salmonella i den danske konsumægsproduktion er offentliggjort i Dansk
Erhvervsfjerkræs månedsblad.

-

Der er udsendt en række vejledninger og anbefalinger i 2014 til såvel producenter, virksomheder og andre
interessenter vedr. krav til biosikkerhed og øgede tiltag i den henseende grundet øget sygdomspres.

-

Formidling af viden indenfor projektets fagområder og vidensdeling sker også ved deltagelse i møder nationalt
og internationalt, via netværk samt ved afholdelse af foredrag.

Note 14. Æg og sundhed
Tilskudsmodtager: Danske Æg.
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet var at indsamle den nyeste viden om æg i relation til sundhed og ernæring og formidle dette til
ernæringsprofessionelle - diætister, læger, madskribenter, undervisere m.fl. Aktiviteterne gennemførtes med det mål, at
øge vidensniveauet og interessen for æg i relation til sundhed og ernæring hos målgruppen som derfra er de primære
formidlere af budskaberne videre ud til forbrugerne.
Projektets aktiviteter
1) Projektledelse og -koordinering, herunder styregruppemøder, økonomistyring og afrapportering
-

Der er afholdt tre styregruppemøder.

-

Der er lavet månedlig opfølgning på projektets aktiviteter, økonomi og resultater

2) Vidensopsamling, samt netværk og dialog med myndigheder, faglige eksperter og NGO’er
-

Deltagelse i IENC (International Egg Nutrition Consortium) hvor der er delt ny forskning på tværs af lande.

-

Formidling af ny forskning til netværk af danske forskere både via nyhedsbreve, samt ved netværksmøder.

3) Formidling om æg og sundhed til de ernæringsprofessionelle
-

Der er formidlet ny forskning til ernæringsprofessionelle både via nyhedsbreve, www.diætistforum.dk, samt ved

-

Der er udviklet nye ”Vidste du at?” om protein mm.

netværksmøder.
-

Der er lavet opskrifter med æg til reduktion af madspild på www.voresmad.dk

-

Undervisningsmaterialet om æg er blevet formidlet til hjemkundskabsunderviserne. Både via sitet
hjemkundskabsforum og på skoledagen ved Arla Food Fest i Kongens Have.

4) Formidling om æg og sundhed til børn
-

Der er blevet undervist i æg og sundhed på Madskolerne

5) Formidling om æg og sundhed målrettet slutbrugerne
-

Der er gennemført events og formidlet om æg og sundhed på Roskilde Dyrskue, Arla Food Fest, Åbent
Landbrug og Æggets Dag

6) Formidling til branchen om konkurrencevilkår
-

Der er lavet undersøgelser og beskrivelser af både udmøntning af regelgrundlaget i de enkelte lande og
kontrolinstansernes håndhævelse af regelgrundlaget.
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7) Spørgeskemaundersøgelse samt effektvurdering
-

Der er gennemført en opfølgende spørgeskemaundersøgelse om forbrugernes opfattelse af æg og sundhed.

Projektets resultater
-

Projektet har resulteret i, at der er formidlet ny forskning om æg og sundhed direkte til de 1337

-

Formidlingen til madskribenter har resulteret i mindst 18 positive artikler om æg og sundhed i de danske

-

På Arla Food Fest afprøvede 7 skoleklasser og deres hjemkundskabsundervisere undervisningsmaterialet om

-

Der har været direkte forbrugerkontakt med mindst 15.000 forbrugere til de forskellige events.

-

Der er offentliggjort en artikel i Ugeskrift for Læger, hvor forskerne og lægerne bag var klædt på med den nyeste

ernæringsprofessionelle som abonnerer på nyhedsbrevet fra Diætistforum.
ugeblade og sundhedsmagasiner f.eks. Fitliving, Aktiv træning, Alt for damerne, Spis bedre, Bolig Liv og IN.
æg og det blev uddelt til 30 hjemkundskabsundervisere. Øvrige har adgang til det via hjemkundskabsforum.

viden, blandt andet indsamlet gennem projektet Æg & Sundhed.
-

Der er undervist om æg og sundhed på ca. 120 Madskoler med i alt ca. 2400 børn.

-

Der er gennemført en forbrugerundersøgelse med 1000 repræsentativt udvalgte danskere.

-

”Vidste du at?” er udsendt til alle landets sundhedscentre mv.

Forventede effekter
Projektet har medvirket til at eksponere æg som en sund fødevare for mere end 500.000 danskere (beregnet ud fra
estimeret læsertal på ugeblade/magasinerne samt den direkte forbrugerkontakt i forbindelse med events, arrangementer
mv.).
Projektet har resulteret i en formidlingsstrategi, som virker mere troværdig end hvis Danske Æg kun formidler om æg og
sundhed direkte til forbrugeren.
Gennem de år, hvor man i Danske Æg har haft fokus på æg & sundhed er effekten følgende:
-

Andelen af danskere, der forbinder æg med forhøjet kolesterol, er reduceret med en tredjedel siden 2011.

-

Samtidig er andelen af danskere som forbinder æg med noget sundt steget fra 48 % i 2011 til 57 % i 2014.

Et øget fokus på æggets sunde egenskaber og formidling om den misforståede sammenhæng mellem æg og forhøjet
kolesterol kan være en medvirkende årsag til, at salget af æg i detailhandlen i Danmark er steget med ca. 13 % siden
2011.
Forventningen er, at projektets resultater fortsat vil kunne anvendes til at sætte æg i fokus som en sund fødevare, og at
flere forbrugere forbinder æg med noget sundt. Det vil også fortsat kunne få betydning for salget. For de danske
ægproducenter og for samfundet kan det på sigt betyde fastholdelse af arbejdspladser i landdistrikterne.

Note 15. E-kontrol, rådgivning og konsulentarbejde for ægproduktionen
Tilskudsmodtager: Danske Æg.
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at sikre en faglig dialog om gældende lovgivning, samt at sikre at branchens aktører er opdateret
om gældende lovgivning. Målet med projektet er endvidere, at vedligeholde branchens statistiske beredskab og yde
faglig bistand til kursus- og efteruddannelsesaktiviteter.
Formålet med projektet er desuden, at vedligeholde værktøjet E-kontrol og sikre drift og udvikling af tilhørende itplatform.
Projektets aktiviteter
-

Drift og vedligeholdelse af E-kontrol systemet.
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-

Rådgivning af producenter og branchens andre aktører inden for området for æg og faglig assistance ved

-

Udsendelser af relevant viden om ændring af lovgivning etc. til producenter og virksomheder.

-

Løbende udarbejdelse af branchestatistikker vedr. produktionsforhold.

-

Opretholdelse af tætte forbindelser til inden- og udenlandske forskningsinstitutioner, bl.a. ved dialog og

gennemførelse af projekter fx ved udarbejdelse og løbende opdatering/revidering af egenkontrolprogram.

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

Arbejdet i den danske afdeling af WPSA.

-

Deltagelse i det nordiske fjerkræsamarbejde samt forberedelse og afholdelse af såvel ledermøder og
kongresser.

-

Deltagelse i relevante nationale/internationale møder og kongresser.

-

Yder faglig bistand til kursus- og efteruddannelsesaktiviteter inden for fjerkræområdet.

-

Bidrager til udarbejdelsen af branchestatistikker

Projektets resultater
Der er i 2014 gjort en stor indsats for at den nye e-kontrol skulle komme godt fra start. Der er brugt mange ressourcer på
serviceringen og opstart for producenter i det nye it-system. Der har ligeledes været foretaget en række tilpasninger og
justeringer af systemet.
Deltagelse ved Åbent Landbrug og Dyreskuer
Deltagelse i WPSA generalforsamling
Nordisk ledermøder i Norge
Konference i WPSA regi om monitering af fjerkræsygdomme
Deltagelse i seminarer og arrangementer vedr. KU studerende og andre
Deltagelse i diverse arrangementer samt interne kurser og temadage i branchen
Forventede effekter
Det forventede udbytte af projektet er fortsat at medvirke til en udvikling, der sikrer ægproduktionens konkurrenceevne
og overlevelse. Det sker ved formidling af faglig viden til producenter og andre interessenter, opretholdelse af statistisk
branche-beredskab samt drift og vedligehold af værktøjet til E-kontrol, der som følge af flere brugere (og indtastninger)
optimeres. På længere sigt vil det betyde, at producenterne vil kunne optimere deres produktioner, som i sidste ende
betyder bedre dyrevelfærd og mere miljøvenlige produktioner.
Formidling og videndeling vedr. projektet
Der er publiceret i Dansk Erhvervsfjerkræs månedlige tidsskrift samt løbende på relevante hjemmesider f.eks.
www.danskfjerkrae.dk.
Formidling af viden inden for projektets fagområder og vidensdeling sker også ved deltagelse i møder nationalt og
internationalt, via netværk samt ved afholdelse af foredrag.

Note 16. Dyrevelfærd inden for ægproduktionen
Tilskudsmodtager: Danske Æg.
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor ikke påvirker
konkurrenceforholdene.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at varetage og sikre, at ægbranchen er fuldt opdateret omkring dyrevelfærdsmæssige forhold såvel
nationalt som internationalt. Ved at sikre et højt vidensniveau skabes optimale vilkår for, at ægproduktion kan udvikles og
samtidig tilgodese forhold vedr. dyrenes velfærd.
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Projektets aktiviteter
-

Faglig behandling af forhold vedr. dyrevelfærd i relation til implementering af gældende lovgivning i ægsektoren.

-

Bidrage med løbende opdateret information til branchen om gældende lovgivningsmæssige forhold for både
national- og EU-lovgivning.

-

Følge kontrolarbejdet med henblik på hurtig opfølgning på kontrolresultater.

-

Deltagelse i europæiske møder, som COPA-COGECA’s working group on eggs and poultry

-

Sikre omsætning af viden til praktiske forhold inden for dyrevelfærd. Det er vigtigt, at der sikres en høj faglig
viden om fjerkræs velfærd, så branchen aktivt kan varetage sine forpligtelser.

-

Deltage i nationale og internationale netværk, seminarer mv. Derved sikres mulighed for indsamling af ny
viden/inspiration, som vil medvirke til at bevare den faglige viden om fjerkræs ve og vel.

-

Aktuelle sager om dyrevelfærdsmæssige forhold er løbende varetaget.

-

Yde bistand til information og udredninger, der kan understøtte behovet for faktuel viden om ægproduktion og
dyrevelfærd til borgere og samfund inkl. pressen.

-

Vedligeholdelse af data for forskellige dyrevelfærdsregistreringer.

-

Bidrage til udarbejdelsen af branchestatistikker.

Projektets resultater
Projektet skal skabe værdi på dyrevelfærdsområdet ved optimering af branchens vilkår i form af samfundsmæssig
opbakning til de løsninger og valg, som branchen træffer under hensyntagen til, at hovedformålet er at sikre
dyrevelfærden i ægproduktionen bedst muligt. Et funktionelt beredskab på dyrevelfærdsområdet skal bl.a. bidrage til en
bevarelse af konkurrenceevnen og en fortsat bæredygtig produktion af æg.
Fagligt input til udredninger og rapporter
-

Deltaget som faglig bistand i forbindelse med besøg, herunder Åbent Landbrug.

-

Ydet løbende faglig bistand om data og praktiske forhold til myndighederne arbejde.

-

Bidraget med data og information til publikationer som fx ”Fakta om Erhvervet”.

-

Deltagelse i fx Videncenter for Dyrevelfærds workshop og the workshop on the welfare of poultry, begge
arrangeret af de danske myndigheder for at genere videndeling vedr. dyrevelfærdsmæssige udfordringer og
fremtidige løsninger.

-

Besvaret faglige spørgsmål om produktionen fra forbrugere og borgere.

-

Udarbejdet statistik over slagtedata for høner slagtet i Tyskland.

Forventede effekter
Effekten af dette projekt medvirker til:
-

Videndeling i branchen om dyrevelfærdsforhold og øget fokus om udfordringer og løsninger.

-

Sikre en øget dyrevelfærd i ægproduktionen, blandt som følge af en branche, der tager ansvar og håndterer
dyrevelfærd aktivt – f.eks. i form af stop af næbtrimning af alle høner i den danske konsumægsproduktion.

-

En øget information og videndelingen til myndigheder og interessenter om praktiske forhold i produktion sikre
bedre løsninger, der er anvendelig og til gavn for dyrene og produktion.

-

Ligeledes sikres der via information og dialog større accept af produktionen og på den internationale scene sker
der en erfaringsudveksling, der kan bidrage til fælles praktik og vilkår.

Formidling og videndeling vedr. projektet
Gældende for projektet er, at resultater løbende afrapporteres i Dansk Erhvervsfjerkræ månedsblad og at formidlingen af
viden vil ske ved deltagelse i møder nationalt og internationalt via netværk samt ved afholdelse af foredrag. Endelig vil
der bidrages med input til Fjerkræraadets årlige beretning, hvor der vil blive afrapporteret i generelle vendinger om
projektets resultater.
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Formidling af viden sker desuden ved mundtlig og skriftlig formidling af faglig viden ved forespørgsler fra producenter,
borgere og samfund inkl. pressen. Ligeledes ved deltagelse i seminarer og arbejdsgrupper i forskellige sammenhænge
udgives materiale.

Note 17. Afprøvning og klarlægning af fremstillingsprocesser for fjerkræfoder
Tilskudsmodtager: Danske Æg.
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er, at undersøge og derved klarlægge foderfremstillingsprocessens betydning for forekomsten af
beskidte æg og for produktiviteten i ægproduktionen.
Projektets aktiviteter
De planlagte aktiviteter i projektet ikke er gennemført som forventet, da leveringen af bursystemet ikke levede op til
forventningen. Det var desværre ikke muligt for leverandøren af bursystemerne at levere til den aftalte tid, hvormed
projektansvarlige var nødsaget til at finde en alternativ leverandør. Dette medførte, at inventaret der bliver benyttet i dette
projekt er brugt og måtte på dets daværende placering skilles ad og derefter transporteres til forsøgsstedet, AU Foulum.
Dette har betydet at projektets forsøg ikke er blevet igangsat som planlagt, men er forsinket. Herved at den planlagte
tidsplan forskudt og projektet må strække sig ind i 2015. Der er søgt og bevilget genbevilling til gennemførsel af de
resterende aktiviteter i 2015.
Forsøgsplanen for projektet er ændret, da den svenske foderproducent, som skulle levere foder fremstillet efter anden
fremstillingsmetode til projektet, ikke har ønsket at levere. Ændringen er efter ansøgning, godkendt af Fonden.
Ændringen betyder, at det ikke er muligt at gennemføre den del af projektet, som omhandler beskrivelse og klarlæggelse
af forskellene på den danske foderfremstillingsproces og to andre mulige udenlandske foderfremstillingsprocesser. I
stedet undersøges forskellen mellem den danske og en udenlandsk (polsk) måde, at producere foder på. Da det polske
foder har en anden næringsstofsammensætning end dansk normalfoder, er der produceret et dansk foder med samme
næringsstofsammensætning som det polske, og det indgår nu som den tredje foderblanding, så vi nu kan sammenligne
to ens typer foder produceret efter henholdsvis dansk og polsk standard med et dansk standardfoder.
Projektets aktiviteter i 2014 bestod af:
-

Levering og opsætning af systemet på AU Foulum

-

Indsætning af 40 ugers høner

-

Igangsætning af forsøg med to forskellige foderblandinger men ej afsluttet i 2014

-

Løbende indsamling og registrering af beskidte æg er igangsat men ej afsluttet i 2014

Projektets resultater
-

Resultaterne er først tilgængelige og bearbejdede i 2015.

Forventede effekter
Formålet er, at skabe viden om de forskellige foderfremstillingsprocesser og mulighederne i disse, i relation til forbedring
af produktionsresultater og nedsættelse af frekvensen af beskidte æg. Projektet vil løse to centrale problemstillinger:
1)

Beskrive og klarlægge forskellene på den danske foderfremstillingsproces og den polske
foderfremstillingsproces, herunder at vurdere de økonomiske aspekter, funktionaliteten og anvendeligheden i
de forskellige systemer, jf. ændringsansøgning.

2)

Klarlægge om disse to forskellige foderfremstillingsmetoder har effekt på produktivitet og forekomst af
beskidte æg og dermed fremadrettet kunne nedbringe forekomsten af beskidte æg.

Nytteværdien af projektet vil være afdækning af de fremadrettede muligheder og fordele ved de forskellige
foderfremstillingsprocedurer for den danske ægproduktion. Projektets effekter er yderligere en sikring af produktiviteten
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og nedbringelse af forekomsten af beskidte æg. Derigennem styrkes rentabiliteten og konkurrencevilkårene i den danske
ægproduktion.
Formidling og videndeling vedr. projektet
Gældende for projektet er, at resultaterne løbende vil blive afrapporteret i ”Dansk Erhvervsfjerkræ” blad, samt at
formidlingen af viden vil ske ved deltagelse i møder, via netværk og foredrag afholdt på kongresser. Endeligt vil der blive
bidraget til vidensformidling om området i Erhvervsfjerkræsektionens formandsberetninger samt afrapportering til Det
Danske Fjerkræraads årlige beretning. I Det Danske Fjerkræraads årlige beretning vil der ligeledes blive afrapporteret i
generelle vendinger om projektets resultater.

Note 18. Lugtemission fra moderne slagtekyllingestalde
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Forskning of forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektet var at dokumentere, hvilken lugtemission der er fra moderne slagtekyllingestalde med et managementniveau,
som er repræsentativt for det niveau, der i dag findes hos slagtekyllingeproducenterne.
Projektets aktiviteter
Gennemførte aktiviteter i 2014
-

Udarbejdelse og godkendelse af VERA testplan

-

Planlægning og igangsættelse af testforløb

-

Opsætning af testsystemer

Gennemførte testaktiviteter (Tabel 1).
Undersøgelsen gennemføres i henhold til aftale i henhold til testniveauet beskrevet i VERA test protokollen ”Test
Protocol for Livestock Hausing and Management Systems, 2011”.
I henhold til protokollens test krav gennemføres testforløbet over et år på to kommercielle slagtekyllingebesætninger
beliggende henholdsvis Nymøllevej og Haubro ved Nibe. I henhold til protokolkrav gennemføres der 6 testperioder for
fastlægning af ammoniakemission og 9 testperioder for fastlægning af lugtemission. Seks ud af de ni testperioder for lugt
skal gennemføres i sommerperioden.
-

Projektet gennemføres parallelt med VERA test af varmeveksling i forbindelse med slagtekyllingeproduktion.

Tabel 1. Antallet af det samlede antal målekampagner og antallet af gennemførte målekampagner i
2014
Testparameter

Antal testperioder i alt

Testperioder gennemført i 2014

Ammoniak Haubro

6

3

Ammoniak, Nymøllevej

6

2

Lugt Haubro

9

3

Lugt Nymøllevej

9

4

Projektet var planlagt afsluttet i 2014. Igangsættelsen af projektet blev imidlertid forsinket i på grund af forsinkelser i
forbindelse med overgang af VERA verifikationsadministration fra VERA sekretariatet til ETA Denmark samt i forbindelse
med etablering af et samkørende projekt omhandlende verifikation af miljøeffekten af varmeveksling i
slagtekyllingeproduktion. Projektet har derfor ansøgt genbevilling af midler, som Fonden har imødekommet primo 2015.
I 2015 gennemføres den sidste halvdel af de krævede vinter og sommermålinger af ammoniak- og lugtemission fra
slagtekyllingeproduktioner. Målingerne gennemføres på to testbedrifter. Undersøgelsens resultater samles i en
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testrapport der danner baggrund for udarbejdelse af verifikations statement udarbejdet af ETA-Danmark og fastlægning
af nye normtal for slagtekyllingeproduktion.
Projektets resultater
I henhold til de testforløb der indtil nu er gennemført, viser den foreløbige dataopgørelse en lavere lugtemission fra
slagtekyllinger sammenlignet med tidligere normtal for lugtemission fra slagtekyllingestalde.
Bestemmelsen af ammoniakemissionsniveauet kan først fastlægges endeligt, når alle testperioder er gennemført. En
opgørelse af de målekampagner der er gennemført, tyder dog på, at der vil opnås et lavere ammoniakemissionsniveau
sammenlignet med normtalsniveauet opgivet i Normtal 2013.
Forventede effekter
Der udarbejdes afsluttende en rapport med sikker dokumentation for lugtemission fra slagtekyllinger. Den afsluttende
projektrapport vil danne grundlag for, at miljøgodkendelser til slagtekyllingeproducenter fremover kan gives på baggrund
af mere sikre normtal end det er tilfældet i dag.
Formidling og videndeling vedr. projektet
Projektets resultater vil blive formidlet via landbrugets formidlingsplatformer og ventes at danne grundlag for artikler i
faglige tidsskrifter samt indlæg i forskellige faglige fora.

Note 19. Gødning på bånd og gulv, - konsumægshøner
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektet formål var at tilvejebringe mere sikker viden om mængden af gødning, gødningens næringsstofindhold og
ammoniakemission i konsumægproduktionen. Der lægges særlig vægt på at måle andelen af gødning fra henholdsvis
bånd og gulv i etagesystemer.
Projektets aktiviteter
Der blev i begyndelsen af året udpeget og lavet aftaler med 5 forsøgsværter, der var villige til at deltage i projektet, og
som var i stand til på en sikker måde at registrere alle input og alle output i staldene.
Forsøgsvært

Staldsystem

Antal høner

Indsætningsdato

A

Kummesys, skrabeæg

2 x 16.000

27.05.2014

B

Etagesyst., økologiske

15.000

12.05.2014

C*

Kummesyst., økologiske

6.000

16.06.2014

D

Etagesyst. Skrabeæg

22.000

19.09.2014

E

Etagesyst., skrabeæg

32.000

28.10.2014

F*

Etagesystem, økologisk

30.000

11.11.2015

* Forsøgsvært C blev i efteråret 2014 taget ud af projektet og erstattet af F, da det blev besluttet at fokusere på
etageanlæg.
Det var svært at finde egnede forsøgsværter, der kunne imødekomme kravene til sikre registreringer. Derfor måtte
medtages hold, der blev indsat sent på året. Dette er grunden til, at projektets aktiviteter med hensyn til
prøveudtagninger, registreringer og timeforbrug hos forsøgsværter har været mindre end budgetteret.
Følgelig er der søgt om genbevilling af kr. 44.000, som vil indgå i fortsættelsen af projektet i 2015. Fonden har
imødekommet ansøgningen om genbevilling primo 2015
Styregruppen består af Susanne Kabell, Carsten Møller, Jens Skovgaard Jensen, Henrik Bang Jensen og Niels Finn
Johansen og holdt første fysiske møde den 6. november 2014.
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Der er fra FAF opnået betinget tilsagn om bevilling på kr. 300.000 til videreførelse af projektet i 2015. Der er søgt om
tilsvarende bevilling på kr. 300.000 for 2015 fra Landdistriktsmidlerne. Forudsat at denne ansøgning imødekommes vil
projektets aktiviteter blive øget til at omfatte 7 eller 8 forsøgsværter, og der vil blive foretaget målinger af ammoniak i
luften. Såfremt støtten fra Landdistriktsmidlerne imødekommes, vil der blive fremsendt en ændringsansøgning til
Fjerkræafgiftsfonden.
I løbet af året er de fem første projektværter blevet besøgt én eller to gange, og de indledende prøver af gødning,
strøelse og grovfoder udtaget og analyseret alt efter relevans. Projektværterne registrerer produktionen i E kontrollen, og
hvor dette system ikke slår til indberettes så vidt muligt løbende til konsulenterne.
Projektets resultater
Der foreligger endnu kun ufuldstændige registreringer af gødningsvægt og få resultater af analyser af gødning, strøelse
og grovfoder.
Forventede effekter
-

Dokumentation af gødningsmængderne fra konsumægproducerende høner

-

Kvalificeret beregning af, hvordan gødningen fordeles mellem bånd og gulv i etageanlæg

-

Kvalificeret beregning af gødningens indhold af næringsstoffer både ab stald og ab lager

-

Kvalificerede beregninger af N-emission fra stald og lager for konsumægproducerende høner

-

Resultaterne vil stille ægbranchen stærkere i forhandlinger med myndighederne om generelle miljø spørgsmål,
og ægproducenterne og deres rådgivere meget bedre i konkrete miljøsager.

Formidling og videndeling vedr. projektet
Der foreligger endnu ingen afsluttede datasæt indenfor projektet. Generelle informationer om projektet er formidlet til alle
fjerkræproducenter via Fjerkrænyt nr. 23 – som udkom i januar 2015.

Note 20. Bæredygtig økologisk ægproduktion gennem alternative fodringsstrategier til optimering af dyrenes
sundhed, velfærd og ressourceudnyttelse: Praksisafprøvning
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at skabe viden om forskellige grovfodertypers ernærings- og sundhedsmæssige værdi for hønen og
effekt på ægkvalitet i økologisk ægproduktion, som danner grundlag for udvikling af et nyt foderkoncept, hvor hønernes
samlede næringsstofforsyning fra fuldfoder og grovfoder optimeres løbende. At skabe nødvendig viden, der muliggør en
optimal udnyttelse af tilgængelige foderressourcer ved overgang til 100 % økologisk fodring.
Projektets aktiviteter
Fondens støtte til projektet 2014 er primært gået til gennemførelse af projektets arbejdspakke 3. med titlen: ”Forsøg med
nyt foderkoncept hos økologiske ægproducenter”.
-

Den ene forsøgsvært har fodret med fuldfoder + grovfoder (majsensilage), den anden har fodret med
tilskudsfoder + eget korn + kalkskaller + grovfoder (byg/ært helsædsensilage). Hos begge forsøgsværter er det
indkøbte foders næringsstofindhold løbende blevet optimeret under hensyntagen til høners alder,
foderoptagelse, mængden og typen af grovfoder.

-

IT-værktøjet, der skal kunne bruges af ægproducenterne til løbende at forudsige hønernes næringsstofbehov og
optimere fodertildelingen, herunder optimalt forhold mellem tilskudsfoder, grovfoder og calcium mm. er i 2014
blevet færdigudviklet rent teknisk. De data, der i projektet er opsamlet hos forsøgsværterne, har dannet basis
for en videreudvikling af de formler, der i værtøjet ligger til grund for beregningerne af hønernes
næringsstofbehov.
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Projektets resultater
-

Forsøgene blev afsluttet henholdsvis 6. maj 2014 og 30. juni 2014 hos de to forsøgsværter.

-

Fodringskonceptet: ”stor grovfodermængde + fuldfoder/tilskudsfoder optimeret under hensyntagen til

-

Konceptet stiller store krav til monitorering hos ægproducenten og en tæt dialog mellem ægproducent og

-

Det udviklede koncept, vurderes at kunne bruges på de fleste ejendomme med økologiske høner og vil kunne

-

Konceptet med ”tilskudsfoder + eget korn + kalkskaller + grovfoder”, har det højeste potentiale med hensyn til

næringsstofindholdet i grovfoderet” vil kunne gennemføres i praksis hos andre ægproducenter.
foderleverandør.
bidrage til at optimere ægproducentens bedrift.
dynamisk tilpasning af næringsstofforsyningen og med hensyn til bæredygtighed, herunder især det at anvende
en høj andel af hjemmeproduceret foder.
Forventede effekter
-

Implementering af konceptet ”tilskudsfoder, eget korn, kalkskaller og store mængder grovfoder” ser ud til at
kunne reducere foderomkostningen hos en gennemsnitlig økologisk ægproducent med i størrelsesordenen
100.000 kr. pr år.

-

Økologiske ægproducenter forventes at blive inspireret til en højere grad af selvforsyning.

-

Konceptet vil bidrage til større bæredygtighed i økologisk ægproduktion.

Formidling og videndeling vedr. projektet
-

Resultater fra arbejdspakke 2. er præsenteret på Fjerkrækongressen 2013 v. Sanna Steenfeldt og Marianne

-

En artikel vedr. arbejdspakke 3. vil blive offentliggjort i bladet Dansk Erhvervsfjerkræ i foråret 2015.

Hammershøj, Aarhus Universitet.
-

Resultater vedr. arbejdspakke 3. er blevet præsenteret ved 2 ERFA-gruppemøder i 2014.

-

Der er afholdt en workshop på Aarhus Universitet 11. november 2014 med ca. 50 deltagere, hvor projektets

-

Der er udarbejdet en rapport vedr. arbejdspakke 3, som vil blive lagt på Landbrugsinfo primo 2015 – og på

resultater i sin helhed blev præsenteret..
Videncentret for landbrug (nu SEGES) fondsfinansieringsside, som kan ses her:
http://projektfinansiering.vfl.dk/Fjerkraeafgiftsfonden/2014/Baeredygtigoekoaegproduktion/Sider/default.aspx

Note 21. Boksforsøg med økologiske slagtekyllinger
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var igennem boksforsøgene at generere ny viden og opsamle sammenlignelige forsøgsresultater, som
alle slagtekyllingeproducenter hurtigt kan anvende i deres egen besætning til optimering af kyllingernes velfærd,
produktivitet, slagteværdi og spisekvalitet.
Projektets aktiviteter
-

Delopgave 1: Planlægning og gennemførelse af 2 Boksforsøg med slagtekyllinger

-

Delopgave 2: Indsamling og analyse af data fra KIK og produktionsoplysninger

Projektets resultater
Denne afrapportering er en kort delrapportering fra projektet, da det af tidsmæssige grunde ikke har været muligt at
færdiggøre alle projektets aktiviteter i 2014. Som en følge heraf er der ubrugte projektmidler, som Fjerkræafgiftsfonden
er anmodet om at genbevillige i 2015 til afslutning af projektaktiviteterne. Fonden har imødekommet ansøgningen primo
2015.
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Årsagen til, at det ikke var muligt at færdiggøre alle projektets aktiviteter i 2014, er den ene af vore forsøgsbesætninger
gentagne gange har været ramt af sygdommen Gumboro, og at der først var ledig kapacitet hos en anden forsøgsvært i
slutningen af 2014.
Projektets delresultater er:
-

Planlægning af et stort og et mindre boksforsøg med slagtekyllinger (Boksforsøg nr. 130 og 131)

-

Gennemførelse og delrapportering af 1 boksforsøg med slagtekyllinger (nr. 130) vedrørende betydningen af
opstartsbetingeler for slagtekyllingers vægtspredning og slagtekvalitet.

-

Planlægning af analyse af KIK data vedrørende management faktorers betydning for
slagtekyllingebesætningers produktivitet (HighScore) og slagtekyllingeflokkes CV-tal.

Forventede effekter
Erfaringer fra tidligere boksforsøg viser, at den genererede viden bliver taget til efterretning af producenterne, og der
laves løbende justeringer af management hos producenterne. Det forbedrer konkurrenceevnen, at der skabes større
viden om, hvordan kyllingerne påvirkes af forskellig management. Der undersøges som udgangspunkt, hvordan
produktiviteten kan forbedres via påvirkningen af tilvækst, foderudnyttelse og trædepudescore.
Formidling og videndeling vedr. projektet
Projektets resultater formidles på ERFA-møder, temadag og kongresser samt i artikler samt sammendrag og
konklusioner fra forsøgsrapporter i FjerkræNyt samt på hjemmesiden www.landbrugsinfo.dk. På den måde forventes
resultaterne at nå ud til alle de ca. 250 erhvervsmæssige slagtekyllingeproducenter (både økologiske og konventionelle),
der p.t. er i Danmark. Se link:
http://projektfinansiering.vfl.dk/Fjerkraeafgiftsfonden/2014/Boksforsoeg med slagtekyllinger/Sider/default.aspx
Rapporten for Boksforsøg nr. 130 er under udformning og forventes publiceret ultimo marts 2015. Boksforsøg nr. 131
udføres og afrapporteres i 2015.

Note 22. Kontrol af spoleorm og blodmider i konsumægsproduktionen
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at etablere overblik over forekomsten af spolorm samt optimere praksis for kontrol af parasitter i
konsumægproduktionen.
Projektets aktiviteter
1.

Forekomst af orm blev undersøgt hos udsætningshøner fra 49 flokke

2.

Udviklingen af tilstedeværelse af orm blev overvåget ved undersøgelse af gødningsprøver fra 10 flokke

3.

Relevansen af et publiceret HACCP program (Mul and Koenraadt 2009) til kontrol af introduktionsveje for blodmider
blev gennemgået hos 10 konsumægproducenter

4.

Biologisk bekæmpelse af blodmider ved anvendelse af rovmider blev undersøgt under laboratorieforhold i
samarbejde med firmaet EWH BioProduction

5.

Biologisk bekæmpelse af blodmider ved anvendelse af rovmider blev afprøvet i storskala i et buranlæg og i et
skrabeanlæg

6.

Mekanisk bekæmpelse af blodmider med forskellige udtørrende pulvere blev afprøvet under laboratorieforhold

7.

Mekanisk bekæmpelse af blodmider med pulver baseret på kalk blev afprøvet i storskala i samarbejde med firmaet
Jorenku

8.

Laboratorieforsøg på standardisering af metode til graduering af effekt af forskellige pulvere overfor blodmider

Projektets resultater
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1.

Der var spolorm i mange ældre konsumægsflokke, men ikke i alle. Der var stor variation i antal orm pr høne i den
samme flok, som tegn på at immuniteten hos de enkelte høner er forskellig

2.

Analyse af gødningsprøver viste tendens til stigning i antal æg pr gram gødning i tid efter at der havde været orm i
foregående hold høner. Undersøgelse af gødningsprøver med tre måneders mellemrum kan dermed være et
brugbart værktøj, når man skal fastlægge en behandlingsstrategi

3.

Gennemgangen af risikofaktorer for introduktion og spredning af blodmider viste, at de ti producenter kendte alle
risikofaktorer, og i meget stort omfang forebyggede blodmider som problem i æglæggerstalden

4.

Flere forskellige typer af rovmider kan æde blodmider under laboratorieforhold

5.

Når rovmiderne sættes ud i anlæggene forsvinder de meget hurtigt, og effekten på en stor belastning af blodmider
kunne ikke påvises

6.

Flere typer af udtørrende pulvere er effektive mod blodmider under laboratorieforhold

7.

Staldren kan anvendes til kontrol af blodmider, men tidspunkt og metode for udbringningen skal tilpasses

8.

Udvikling af standardiseret metode mislykkedes, da de mindste stadier af blodmider kunne kravle over alle de
anvendte pulvertyper. I publicerede artikler anvendes oftest nyligt fodrede mider, som er tungere og ikke kan klare
sig over pulveret

Projektet har påvist, at det er muligt at holde høner uden at de har spolorm, at ægproducenter kender reglerne for
smittebeskyttelse, samt at blodmider skal kontrolleres løbende.
Eksempel på projektnære resultater:
Projektet har gjort konsumægproducenter opmærksomme på, at parasitter eksisterer både i og udenpå hønerne, og at
der er forskellige måder at kontrollere dem på.
Forventede effekter
Projektet har sat fokus på parasitbelastning i konsumægproduktionen, og det forventes at flere vil være opmærksomme
på at holde hønerne fri for disse stressfaktorer, som kan være medvirkende årsag til kannibalisme og sygdomsudbrud
Eksempler på effekter på slutbrugere og samfund
Bedre kontrol med parasitter vil kunne nedbringe hønernes dødelighed og sygelighed, og minimere risiko for at
forbrugere finder orm i konsumæg
Formidling og videndeling vedr. projektet
Projektets resultater er formidlet via:
Fjerkrækongressen
o Den 4. februar 2013 Indlæg: Kontrol af spolorm og blodmider i konsumægproduktionen
o Den 4. februar 2014 Poster: Kontrol af blodmider hos høns
Dansk Erhvervsfjerkræ, artikler
o April 2012: Konsulentens dagbog, referat fra workshop om spolorm hos høns afholdt af DHI og DTU
o Marts 2014: Kontrol af blodmider i konsumægproduktionen
o August 2014: XIV European Poultry Conference in Stavanger
o December 2014: Europæisk forskningsnetværk om blodmider
o Januar 2015: Bekæmpelse af blodmider hos høns med siliciumpulver
Fjerkrænyt
o Nr. 19, marts 2014: Bekæmpelse af blodmider hos æglæggere
Nutrifair, foredrag om bekæmpelse af blodmider 22.+23. januar 2014 og 21. januar 2015
XIV European Poultry Conference i Stavanger 23.-27. juni 2014: Poster, Control Poultry Red Mites
Øvrig formidling af projektet kan ses her: seges.dk/om seges/støttet af afgiftsfonde
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Note 23. Generel rådgivning om produktion, miljø og driftsøkonomi
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at sikre producenterne adgang til et specialiseret rådgivnings- og videnformidlingssystem med et
fagligt højt niveau, og som hele tiden er på forkant med nye/ ændrede produktionsvilkår og -metoder.
Projektets aktiviteter
1. Orientering om miljø- og byggeregler: Via 4 artikler og foredrag er producenterne blevet orienteret om den bygge- og
miljølovgivning, som regulerer fjerkræproducenterne og de forholdsregler, producenterne bør iværksætte for at overholde
eksisterende og nye lovkrav samt bygningsreglementet.
2. Klimavenlighed og energibesparelser: Der er skrevet 2 artikler og afholdt 3 indlæg på Fjerkrækongressen 2014 og
Temadag om fjerkræproduktion d. 22/10 om muligheder for at opnå energibesparelser på bedriftsniveau f.eks. via mere
effektive ventilationssystemer og LED lys samt mulighed for at forbedre klimavenligheden ved at anvende etageanlæg
fremfor kummesystemer i konsumægproduktionen.
3. Økonomiske analyser og erfamøder med økonomikonsulenter: På 2 ERFA-møder for økonomikonsulenter fra lokale
rådgivningscentre blev regnskabsanalyser og Business Check Slagtekyllinger og Æg kvalitetssikret, så det er meget
værdifulde ledelsesværktøjer for fjerkræproducenten. Sammen med SEGES’ afdeling for Økonomi og
Virksomhedsledelse er økonomiske resultater sammenlignet for Konsumægs-produktion i kumme- og etageanlæg.
Resultater fra alle analyserne blev formidlet i 7 artikler i DEF og FjerkræNyt samt i 3 foredrag på temadagen d. 22/10
2014.
4. Produktivitetsløft via rådgivning: Der er afholdt 5 erfamøder hos forskellige slagtekyllingeproducenter og en fagcafe
hos en konsumægproducent, som velvilligt fremviste stalde og produktionstal. Der er publiceret 3 artikler om prognoser
for fremtidens fjerkræproduktion samt tips om at forbedre konsumæglæggeres sundhed og velfærd samt produktion af
konsumæg i mobile fjerkræstalde. Projektet gjorde det endvidere muligt at styrke E-kontrollens anvendelighed via en
indsats i KIK Styregruppen.
5. Vidensindsamling og –formidling: I foråret 2014 var en medarbejder på studietur i Tyskland for at se på mobile
hønsehuse, og i sommeren var der deltagelse i den 14. Europæiske Fjerkræproduktionskongres i Stavanger. Projektet
muliggjorde afholdelse af temadag om hestebønner til fjerkræ d. 27/8 og om Fjerkræøkonomi d. 22/10. Derudover blev
der d. 12/11 afholdt lovpligtigt kursus for mere end 30 nye slagtekyllingeproducenter. Viden herom ses i 10 artikler og
noter i DEF samt i 3 numre af FjerkræNyt.
Projektets resultater
I 2014 har projektet resulteret i 44 demonstrations- og videnformidlingsaktiviteter, som ses ovenfor. I alt 430
fjerkræproducenter har gavn deraf. Projektet har medvirket til, at fjerkræproducenternes fokuserer mere på,
produktionsøkonomi og anvendelse af Business Check og KIK data samt benchmarking.
Forventede effekter
Når der sker produktivitetsløft hos primærproducenterne, styrker det råvareforsyningen og konkurrenceevnen hos
slagterierne og ægpakkerierne. Når fjerkræproduktionen styrker konkurrenceevnen, kan der ske en udvidelse af den
danske fjerkræproduktion. Dette forventes at resultere i flere arbejdspladser – særligt i ”udkants-Danmark”.
Formidling og videndeling vedr. projektet
Resultaterne ses i 9 artikler i Danske Erhvervsfjerkræ samt i indlæg ved kurser og temadage. Se link:
http://projektfinansiering.vfl.dk/Fjerkraeafgiftsfonden/2014/Generelbevilling2014/Sider/default.aspx
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Note 24. Fjerkræmiljø-, -energi- og -økonomirådgivning
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven,
jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 og med henblik på medfinansiering af det danske landdistriktsprogram,
jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf.
bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor.
Note: Projektet er i forbindelse med regnskabsaflæggelsen blevet flyttet fra hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at formidle ny viden til fjerkræproducenter via foredrag, artikler og rapporter, for derigennem at
styrke producenternes konkurrenceevne ved at øge deres fokus på, hvordan de kan forbedre fjerkræflokkenes
produktivitet (foderudnyttelse), reducere energiforbruget og forbedre produktionens klimavenlighed ved at mindske
udslippet af ammoniak fra staldene.
Projektets aktiviteter
Delopgave 1: Orientering om miljø/klima-regler: Der er skrevet 5 artikler om miljøregler vedrørende
slagtekyllingeproduktion, samt muligheder for at søge støtte til miljøvenlige investeringer. Klimaeffekten af hhv.
slagtekyllingekød og økologiske æg blev fremlagt i indlæg ved hhv. Fjerkrækongressen 2013 og ved Økologisk
Landsforenings generalforsamling 2013.
Delopgave 2: Energibesparelser og energiproduktion: To artikler om varmeveksler og biogas.
Delopgave 3: Fagcafeer og E-kontrol: Temadag, kursus samt 2 fagcafeer med besøg i besætninger med
rugeæg og økoæg + indblik i produktionsresultater, samt 13 artikler/notitser om produktivitet og
forsikringsmuligheder for fjerkræbesætninger.
Delopgave 4: Økonomiske analyser og erfamøder for økonomikonsulenter: To erfamøder for lokale
økonomikonsulenter (gruppen fik i 2013 fem nye medlemmer fra lokale foreninger), analyser af regnskabstal for
de 5 produktionsgrene, bench mark mulighed for fjerkræproducenter på regnskabstal, produktionsøkonomiske
effekter af varmevekslere og etageanlæg til høner, kampagne for at få ægproducenter til at bench marke sig
samt 11 artikler/notitser om produktionsøkonomi.
Delopgave 5: Vidensindsamling: Studieture til Norge og Sverige, deltagelse i den Europæiske
Fjerkræernæringskongres i Berlin, deltagelse i syvende møde møde i den nordeuropæiske ERFA-gruppe for
økologiske ægproducenter, deltagelse i Fjerkrækongres 2014, udformning af 5 artikler
med indtryk fra studietur, kongresser og internationalt erfamøde.
Projektets resultater
Denne afrapportering er en slutrapport for hele projektet. I 2013 og 2014 har projektet resulteret i mere end 41
demonstrations- og videnformidlingsaktiviteter, som ses ovenfor. I alt 430 slutbrugere får gavn heraf.
Projektet har medvirket til, at fjerkræproducenterne har fået mere fokus på, hvordan de kan forbedre produktionens
klimavenlighed ved at investere i varmevekslere til slagtekyllingestalde og i etageanlæg med gødningstransportbånd til
konsumægstalde. Disse tiltag er i høj grad med til at forbedre produktionens konkurrenceevne og klimavenlighed.
Derudover har begge tiltag også en forbedrende effekt på dyrevelfærden. Projektet har endvidere øget producenternes
opmærksomhed på mulighederne for at være med i business check slagtekyllinger og æg i en sådan grad, at
deltagerantallet blev rekordhøjt for både slagtekyllinger, konsumæg og rugeæg. Projektet har derfor i høj grad opfyldt sit
formål.
Forventede effekter
Når fjerkræproduktionen styrker konkurrenceevnen ved at blive mere effektiv til at udnytte foder og energi og mindske
produktions omkostningerne, kan der ske en udvidelse af den danske fjerkræproduktion. Dette ses pt. ved, at der er en
lang række slagtekyllingeproducenter, som er i gang med at søge miljøgodkendelse til at udvide produktionen med 1-2
nye slagtekyllingehuse. Dette forventes at resultere i flere arbejdspladser.
Formidling og videndeling vedr. projektet
Projektets resultater er synliggjort gennem 10 artikler i Dansk Erhvervsfjerkræ mv. samt via indlæg ved kurser,
kongresser og møder. Link til artikler og informationer om projektet findes:
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http://projektfinansiering.vfl.dk/Fjerkraeafgiftsfonden/2013/Fjerkraemiljoe-energi-ogoekonomiraadgivn/Sider/default.aspx
og på sitet:
http://projektfinansiering.vfl.dk/Fjerkraeafgiftsfonden/2014/Fjerkraemiljoe-energi-ogoekonomiraadgivn/Sider/default.aspx

Note 25. Boksforsøg med konventionelle slagtekyllinger
Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer. Tilskuddet er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven,
jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 og med henblik på medfinansiering af det danske landdistriktsprogram,
jf. lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven), Erhvervsudviklingsordningen, jf.
bekendtgørelse om tilskud til udvikling og videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor.
Note: Projektet har i budgetlægningen været slået sammen med projekt nr. 19 ”Boksforsøg med økologiske
slagtekyllinger”, men er i forbindelse med regnskabsaflægningen blevet udspecificeret som separat projekt.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at generere ny viden og opsamle sammenlignelige forsøgsresultater, som alle
slagtekyllingeproducenter hurtigt kan anvende i deres egen besætning til optimering af kyllingernes velfærd, produktivitet
og slagteværdi.
Projektets aktiviteter
Da projektet opnåede medfinansiering fra LD-puljen, blev det udvidet med en økologisk del, så det kom til at omfatte 5
arbejdspakker i alt.
Arbejdspakke 1: Boksforsøg med konventionelle slagtekyllinger
Der er udført et traditionelt og to udvidede boksforsøg med konventionelle slagtekyllinger.
Boksforsøg nr. 127: Slagteudbytte fra to kyllingetyper slagtet ved en alder på 32 eller 41dage.
Boksforsøg nr. 128 og 129: Betydningen af forældredyrenes alder, vægt af daggamle kyllinger og opstartstemperatur for
kyllingernes vækst, produktivitet og vægtspredning. Forsøg nr. 128 vedrører kun de første 3 uger af kyllingens liv.
Boksforsøg nr. 128 og 129 afrapporteres samlet.
Arbejdspakke 2: Dataanalyse i KIK
Der er udført analyser af to dataudtræk fra KIK.
Vurdering af årsager til variation i trædepudekvaliteten i perioden 2012 – 2013.
Undersøgelse af managementfaktorer der påvirker slagtekyllingeflokkenes CV-tal.
Arbejdspakke 3: Boksforsøg med økologiske slagtekyllinger
Der er afsluttet 3 boksforsøg. Den praktiske del af Boksforsøg nr. 9 blev udført i 2012 og rapporteret i 2013.
Boksforsøg nr. 9:Tildeling af stigende andele af majsensilage med test af øvre grænse for grovfoderoptagelse
Boksforsøg nr. 10: Forbedret kødkvalitet ved kompensatorisk vækst.
Boksforsøg nr. 11. Linjeafprøvning: Test af slagtekyllingelinjerne JA 757 og Color Yield fra Hubbard.
Arbejdspakke 4: Indsamling og analyse af data fra økologiske slagtekyllingeproducenter
Der har været afholdt 5 møder med 10 økologiske slagtekyllingeproducenter, hvor deres produktionsresultater er blevet
sammenlignet, og generelle vejledninger om optimering af produktionen er blevet udformet.
Arbejdspakke 5: Projektledelse og formidling af resultater
Forsøgsresultaterne er formidlet via forsøgsrapporter og artikler i FjerkræNyt, Årsberetningen fra Det Danske
Fjerkræraad 2012 og 2013 og Effektivt Landbrug, samt i foredrag på Temadag om fjerkræproduktion d. 23/10 2014 og
på Fjerkrækongressen d. 4/2 2015. Planer og resultater for boksforsøg blev endvidere præsenteret og diskuteret ved
møder i Produktionsudvalget mv.
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Projektets resultater
Projektets umiddelbare resultater er:
•

5 boksforsøgsrapporter med slagtekyllinger

•

Udformning af alarmmodel for afvigelser i trædepudekvalitet – pilotudgave

•

2 foredrag og 1 artikel om management faktorer der påvirker kyllingeflokkes vægtspredning (CV-tal)

•

Indsamling og formidling af data fra økologiske slagtekyllingeproducenter på erfamøder

Forventede effekter
I Boksforsøg nr. 127 og nr. 11 sammenlignede vi traditionelle og nye slagtekyllingeracer i hhv. konventionel og
økologiske slagtekyllingeproduktion. Resultaterne fra disse forsøg blev brugt, da branchens aktører besluttede, om tiden
var inde til at skifte race. I den økologiske produktion bruges den nye race i dag, og i den konventionelle produktion
valgte man at holde fast i den velkendte Ross 308 kylling.
Analyse af KIK-data har skærpet producenternes opmærksomhed på foderets betydning for kyllingernes
trædepudekvalitet, samt øget fokus på betydningen af forældredyrenes alder for kyllingeflokkenes vægtspredning.
Denne viden anvender producenterne, når de beslutter, hvor de køber foder, og om de vil anvende kyllinger efter unge
eller ældre forældredyr i deres slagtekyllingeproduktion.
Det forventes, at projektets resultater styrker beslutningsgrundlaget hos primærproducenter og for slagtefjerkræbranchen
generelt. Disse beslutninger er yderst vigtige for produktionens fremtidige konkurrenceevne, både når det gælder
primærleddet og hele produktionskæden. Erfaringer viser, at den genererede viden bliver taget til efterretning af
producenterne, og der løbende laves justeringer af management i forhold til ny viden om, hvordan kyllingerne påvirkes af
forskellige managementprocedurer. Der er stigende efterspørgsel på økologisk og konventionel kylling, og det giver
grundlag for nye producenter, der starter en produktion, og for udvidelser og ændringer af produktionen hos eksisterende
producenter. Dette sikrer arbejdspladser på farmene samt på slagterierne og i distributionsleddet.
Formidling og videndeling vedr. projektet
Projektets resultater formidles og demonstreres på ERFA-møder, temadage og kongresser samt i artikler samt
sammendrag og konklusioner fra forsøgsrapporter i FjerkræNyt samt på hjemmesiden www.landbrugsinfo.dk. På den
måde forventes resultaterne at nå ud til alle de ca. 250 erhvervsmæssige slagtekyllingeproducenter (både økologiske og
konventionelle), der p.t. er i Danmark. Se link:
http://projektfinansiering.vfl.dk/Fjerkraeafgiftsfonden/2014/Boksforsoegslagt/Sider/default.aspx
Rapporten for Boksforsøg nr. 128 og 129 er under udformning og forventes publiceret ultimo marts 2015.

Note 26. Forebyggelse af vertikal smitteoverførsel i slagtekyllingproduktion
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Det ansøgte projekts formål har været at bekræfte den opstillede hypotese om, at kroniske infektioner er afgørende for
vertikal spredning af Escherichia coli og Enterococcus faecalis. Det er blevet undersøgt gennem longitudinelle studier i
rugeægsbesætninger.
Kroniske infektioner forårsaget af E. coli og/eller E. faecalis er blevet kortlagt og sammenhængen mellem disse og
strøelsens kvalitet er undersøgt i forbindelse med henholdsvis rene og snavsede æg ved forskellig forældredyrsalder.
Baseret på de opnåede resultater forventes ændringer i management at kunne nedsætte den normale dødelighed i
rugeægsproduktionen signifikant, samtidig at øge velfærden, lige som disse ændringer forventes at kunne nedsætte den
vertikale transmission og dermed 1. uges dødelighed i slagtekyllingeproduktionen. Disse tiltag forventes ligeledes at
nedsætte risikoen for forekomst af ESBL E. coli.
Projektets aktiviteter
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-

Sygdomstilfælde/forløb og managementforhold i produktionsperioden er registreret og analyse af disse og
produktionsdata fra forældredyrsbesætningerne pågår. Oprindeligt var det planlagt at sammenligne to
besætninger med strøelsesproblemer til to uden disse, men det var ikke muligt at identificere flokke med
alvorlige problemer. Flokkene havde parvis samme oprindelse i to opdrætsflokke.

-

Op imod 10 selvdøde dyr blev ugentligt udvalgt af driftslederen på hver farm i hele produktionsperioden. Ti dyr
pr. uge pr. enhed, var planlagt, men dette antal blev ikke altid nået.

-

Alle indsamlede dyr er obduceret lege artis. Hvis dyrene udviste tegn på infektion blev de underkastet en
relevant bakteriologisk undersøgelse, og bakterier påvist i renkultur blev underkastet relevant diagnostik.

-

Hovedparten af de isolerede E. coli er blevet karakteriseret genetisk (PFGE og MLST). Data er sammenlignet
med tilsvarede isolater fra nyklækkede kyllinger fra samme forældredyrsflok (se nedenfor).

-

På rugeriet er sammenlignet kloaksvabre fra tilfældigt udvalgte nyklækkede kyllinger fra henholdsvis rene og
snavsede æg fra de fire besætninger for forekomst af E. coli/E. faecalis på kloakslimhinden.

Denne undersøgelse er foretaget ved en forældredyrsalder på 30, 40, 50 og 60 uger. Der er både indsamlet prøver 24
timer før udtagning af kyllinger fra rugemaskine (begyndende klækning) og lige inden udtagning.
(afslutning af klækning). E. coli isoleret fra nyklækkede kyllinger er karakteriseret genetisk som anført ovenfor og
sammenlignet med isolater fra kroniske infektioner m.h.p. at bekræfte den opstillede hypotese.
Yderligere er der indsamlet og undersøgt selvdøde kyllinger fra de 4 besætninger ved forældredyrsalder 30 og 60 uger.
1. uges dødelighed og den samlede dødelighed i afkom fra de fire undersøgte besætninger er registreret.
Baseret på de opnåede resultater udarbejdes i samarbejde med Danhatch korrigerende handlinger m.h.p. nedsættelse
af den ”normale” mortalitet, vertikal og horisontal transmission og 1. uges dødelighed.
Endelig opstilles tilsvarende krav til leverandøren af daggamle forældredyrskyllinger. Disse tiltag forventes ligeledes at
bevirke, at forekomsten af ESBL E. coli vil falde, lige som den potentielle zoonotiske risiko associeret med E. coli/E.
faecalis vil blive nedsat. Denne sidste del er ikke udført endnu, da de sidste forældredyrsflokke først er blevet slagtet
ultimo Januar 2015. Trods forsinkelsen vil projektet afsluttes som planlagt. Analysearbejdet forventes dog først at være
afsluttet i løbet af 2015.
Plasmidprofilering af E. coli samt karakterisering af de isolerede E. faecalis vil blive udført i forbindelse med et
igangværende EU projekt (PROHEALTH: Sustainable intensive pig and poultry production). I dette projekt undersøges
og karakteriseres endvidere skalmikrofloraen ligesom effekter af rugeægsdesinfektion undersøges.
Projektets resultater
-

Indsamling af data forud for udgivelse artikler til videnskabeligt tidsskrift (herunder udførelsen af laboratorieforsøg)

-

Dokumenteret viden omkring et relevant emne

-

Bedre sygdomsforståelse

-

Effektiv sygdomskontrol

-

Bedre almen dyrevelfærd

-

Indlæg til WVPA konference, Cape Town, SA, september 2015

-

Foredrag:
o Poulsen, L. L., Thøfner, I., Bisgaard, M., Christensen, J. P., Olsen, R. H. & Christensen, H. Longitudinal
study of vertical transmission of Escherichia coli in broiler production.
o Thøfner, I., Poulsen, L. L., Bisgaard, M., Christensen, H., Olsen, R. H. & Christensen. J. P. Longitudinal
study of mortality observed in four broiler breeder flocks.

-

Posters:
o Poulsen, L. L., Bisgaard, M., Thøfner, I., Olsen, R. H., Christensen, J. P. & Christensen, H.
Staphylococcus hyicus, an underreported potential pathogen in poultry.
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o Thøfner, I., Poulsen, L. L., Bisgaard, M., Christensen, H., Olsen, R. H. & Christensen, J. P. Systemic
reactive amyloidosis, an age related problem of importance in broiler breeders.
o Olsen, R., Thøfner, I., Poulsen, L.. L, Kiilerich, P., Christensen, H., Bisgaard, M., Christensen, J. P.
Investigation on bacterial diversity and CFU on eggshell of hatching eggs before and after disinfection.
Uddybning
Undersøgelsen er den mest omfattende til dato, der har undersøgt årsagssammenhænge imellem normaldødelighed i
forældredyr og overførsel af smitte til deres afkom. Det ansøgte projekts hypotese om, at kroniske infektioner er
afgørende for vertikal spredning af Escherichia coli og Enterococcus faecalis er bekræftiget, idet E. coli isoleret fra
æggelederbetændelse har været klonalt forbundet med E. coli, isoleret i rugeriet og fra selvdøde kyllinger (1. uges
dødelighed). E. coli blev forventeligt fundet at bære hovedansvaret for påvist æggelederbetændelse. På en farm blev E.
coli sekvenstype ST131 fundet dominerende i forhold til æggelederbetændelse og transmission til rugeri og 1. uges
dødelighed i slagtekyllinger. Denne sekvenstype er også isoleret fra human urinvejsinfektion. Det er uvist om der er en
direkte epidemiologisk forbindelse imellem disse to nicher eller sammenfaldet skyldes fælles egenskaber hos E. coli
isoleret fra humane urinvejsinfektioner og æggelederbetændelse hos høns.
Projektets effekter
-

Bedre dyrevelfærd

-

Færre sygdomsforekomster

-

Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer

-

Bedre mangagement i produktionen

-

Nedsat antibiotikaforbrug

Uddybning
Den vertikale transmission af potentielt patogene bakterier/resistensgener vil aldrig helt kunne elimineres, men i et andet
projekt (Nyt probiotika koncept - https://sites.google.com/site/npcdansk/), arbejdes der på at udvikle et nyt koncept, der
vil kunne begrænse en efterfølgende horisontal smitte og smitteopformering in klækkeren.
Herudover,
-

Bedre dyrevelfærd

-

Bedre sygdomshåndtering

-

Bedre fødevaresikkerhed

-

Øget opmærksomhed på årsagssammenhænge imellem management i forældredyr til slagtekyllinger og 1.
uges dødelighed i slagtekyllinger.

-

Lavere risiko for egentlige udbrud af E. coli som vil kunne give dramatiske tab og øgede udgifter til bekæmpelse

-

Øget opmærksomhed på velfærd i forældredyrsflokke så som fødder.

og forebyggelse.
Uddybning
Nedsat vertikal transmission af potentielt patogene bakterier/resistensgener vil generelt medføre nedsat forekomst af
sygdomsudbrud og dermed associeret dødelighed. Endvidere vil det medfører et fald i den normale afgang under såvel
opdræt som produktion. Dette vil endvidere medføre nedsat antibiotikaforbrug og resultere i større dyrevelfærd. Her til
kommer øget fødevaresikkerhed, da både E. coli og E. faecalis kan medføre alvorlige sygdomme hos mennesker.
Offentliggørelse (Oversigt over medier, hvori resultaterne er offentliggjort)
-

I videnskabeligt tidsskrift

-

I brancheblad eller avis

-

Resultaterne er/vil blive publiceret på vores hjemmeside:
https://sites.google.com/site/researchhech/forebyggelse-af-vertikal-smitte-faf

-

Resultaterne er blevet/vil blive præsenteret på konferencer, seminarer, åbent hus el. lign.: World Veterinary
Poultry Conference 2015, Cape Town samt Fjerkræafgiftfondens møde 15. april 2015
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Note 27. Undersøgelse af effekt af Poulvac E. coli vaccination i klækker på 1. uges dødelighed og udvalgte
produktionsparametre under opdræt og produktion i konsumægflokke
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og Forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at eftervise hypotesen om, at vaccination i klækkeren, når 50-75 % af kyllingerne er
klækket, vil kunne beskytte mod horisontal smitte og nedsætte risikoen for efterfølgende colibacillose.
Desuden at undersøge effekten af vaccination med Poulvac E. coli i klækkeren på 1. uges dødelighed og
udvalgte produktionsparametre i opdræts- og produktionsperioden. Populationen af E. coli kortlægges m.h.p.
at vurdere en effekt i forhold til en mulig nedsat risiko for udbrud af colibetinget sygdom i den vaccinerede
flok. Det forventes at vaccination i klækkeren vil nedsætte risikoen for efterfølgende sygdom forårsaget af E.
coli signifikant.
Projektets aktiviteter
-

Alle dyr til vaccination og kontrol havde deres ophav i samme forældredyrsflok til konsumægsproduktion.

-

36,000 rugeæg fra denne flok som stammede fra 39 ugers gamle forældredyr blev fordelt på to rugemaskiner.
Ved klægning af ca. 50% af æggene 18 timer før tømning blev 120 tilfældigt udvalgte kloaksvabre taget fra de
nyklæggede kyllinger. E. coli og Enterococcus faecalis blev derefter isoleret på blod agar (BA). Umiddelbart
efter denne svabring blev 30,000 doser of POULVAC® E. coli med AviBlue® manuelt sprayet ud over alle
bakker med kyllinger i rugemaskinerne. Umiddelbart inden tømning blev 60 kyllinger svabret med henblik på
isolering af E. coli incl. vaccinestammen. Der blev tilsvarende indsamlet kloaksvabre efter 1, 8, 10 og 20, mens
50 uger endnu mangler. For at genisolere vaccinestammen blev taget 10 kolonier fra hver primær BA plade og
de blev derefter gen-dyrket parallelt (patching) på minimalmedie og BA.

-

Kontrolflokken havde samme størrelse, og der blev isoleret E. coli på samme måde som i den vaccinerede flok,
dog blev der ikke taget prøver for at eftervise vaccinestammen.

-

Det var desværre ikke muligt at sammenligne den vaccinerede flok med kontrol på samme produktionsenhed,
hvilket oprindeligt var planlagt.

-

Den vaccinere flok følges indtil uge 33 i 2015 for at undersøge om vaccinestammen stadig kan genfindes mod
slutningen af produktionsperioden. Tilsvarende tages de sidste prøver fra kontrolflokken i uge 40.

-

Revaccination er foretaget i opdræt ved 12 uger. Kloaksvabre er derefter udtaget og analyseret efter at flokken
er blevet flyttet til produktion. Det mangler at blive undersøgt, hvorledes de eksisterede populationer af E. coli
påvirkes ved E. coli vaccination. Det vil ske ved PFGE/MLST. Projektet er derfor genansøgt for at få de sidste
prøver med i undersøgelsen og for at kunne afslutte PFGE/MLST.

-

Døde dyr er indsamlet af producenterne igennem både opdræt og produktionsperioderne. De
aktuellevaccinerede og kontrol flokke udsættes formentlig hhv. i uge 1 og 8 i 2016.

-

Døde dyr indsamlet af producenterne (vaccination og kontrol) mangler at blive obduceret herunder analyseret
for bakteriologi. Desværre har det ikke været muligt at analysere det sidste hold døde dyr fra opdræt af den
vaccinerede flok, da producenten ved en fejl sendte dem til destruktion.

Projektets resultater
-

Vaccinestammen af E. coli er påvist i kyllinger i opdræt til konsumægsproduktion i op til 10 uger. Det et langt

-

Vaccinestammen af E. coli er påvist i produktion, i dyr som blev genvaccineret umiddelbart inden flytning fra

mere end de 5 uger som loves af producenten af vaccine (Zoetis).
opdræt.

Forventede effekter
-

Projektet har dokumenteret, at den testede vaccine (POULVAC E. coli) kan overleve i danske kyllinger til
konsumægsproduktion i længere tid end angivet af vaccineformaet. Testen har imidlertid bygget på
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sprayvaccination direkte i rugemaskinen, hvilket er forskellig for den normale anvendelse, der er sprayvaccination af daggamle kyllinger.
-

Det kan derfor ikke konkluderes, at vaccinestammen har samme høje overlevelse ved den normale anvendelse.

-

Øget overlevelse af vaccinestammen i dyr/miljø kan betyde at vaccinen beskytter længere mod kolonisering af
sygdomsfremkaldende E. coli.

-

Hvis det kan dokumenteres (kræver en mindre yderligere undersøgelse), at vaccinestammen ikke overlever ved
den nuværende anvendelse, bør tiltag iværksættes til at kunne vaccinere direkte i rugemaskinen som udført i
vort tilfælde.

-

Selvom det kan dokumenteres, at vaccinestammen overlever ved den nuværende anvendelse, kan anvendelse
af vaccinen direkte i rugemaskinen kan måske reducere omkostninger ved revaccination og hermed forøge
graden af beskyttelse. Men det vil også kræve en opfølgende mindre undersøgelse.

-

Konklusioner på vaccinestammens indvirkning på de naturlige E. coli populationer i den vaccinerede flok og
deraf afledte sygdomsforebyggelse afventer karakterisering af de isolerede E. coli stammer.

Formidling og videndeling vedr. projektet
-

Projektets resultater er løbende blevet formidlet til Triova, Zoetis samt de to producenter af konsumæg, som har
været involveret i projektet.

-

Undersøgelsen vil blive præsenteret ved WVPA konferencen i S. Afrika i september, hvortil et abstract er sendt.

-

Et manuskript er under udarbejdelse til et internationalt peer-reviewed tidsskrift.

-

Efterfølgende vil resultaterne blive offentliggjort i Dansk Erhvervsfjerkræ.

Projektet er genbevilget for 2015 og endelig afrapportering vil derfor først kunne ske ultimo 2015.

Note 28. Æggelederbughindebetændelse
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Med baggrund i allerede velbeskrevne undergrupper af E. coli (SekvensTyper, ST) associeret forskellige typer af fjerkræ
og type af infektioner vil basale forhold vedrørende E. colis’ evne til at forårsage æggelederbughindebetændelse bliver
undersøgt. Den overordnede hypotese er at der er nogle ST der oftere er associeret udvikling af inflammation i
reproduktionsvejen end andre. Som en del af projektet vil der blive udviklet en infektionsmodel, hvor både
konsumægshøns og forældredyr til slagt vil indgå.
Projektets aktiviteter
-

Der er arbejdet med at etablere en infektionsmodel for æggelederbughindebetændelse

-

Forskellige E. coli undertyper er blevet undersøgt for sygdomsfremkaldende egenskaber i en udviklet model

-

En række forskellige E. coli undertyper er ved hjælp af modellen blevet undersøgt for sygdomsfremkaldende
egenskaber i henholdsvis konsumægshøns og forældredyr (til slagtekyllinger)

Projektets resultater
-

Der er udviklet en meget anvendelig infektionsmodel for æggelederen hos høns. Modellen er let at arbejde med

-

Udvalgte ST typer af E. coli er undersøgt i modellen og der er blevet påvist klare forskelle i E. coli stammers

og vil danne grundlag for fremtidige undersøgelser af infektioner i æggelederen hos fjerkræ
evne til at forårsage patologiske forandringer i ovidukten hos høns. Det er første gang at nogen har været i
stand til at påvise sådanne forskelle levende dyre og vil muliggøre fremtidige undersøgelser for hvilke genetiske
komponenter hos mikroorganismerne samt hvilke værtsfaktorer der er væsentlige for udvikling af sygdom i
ovidukten. Ved hjælp af modellen er f.eks. vist at E. coli ST95 som ofte isoleres fra forældredyr til slagtekyllinger
i Danmark er mere sygdomsfremkaldende end alle andre undersøgte stammer
-

En række forskellige E. coli stammer isoleret fra forskellige patologiske tilstande (i Danmark og udlandet) er
undersøgt i både konsumægshøns og forældre til slagt. Stammerne er isoleret fra tilfælde af; blodforgiftning,
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Swollen head syndrome (SHS), kronisk æggelederbetændelse ligesom et ikke klinisk isolat blev undersøgt. En
meget stor variation mht. virulensegenskaber blev også påvist i dette forsøg. Isolaterne fra SHS og kronisk
æggelederbetændelse var således mere sygdomsfremkaldende i modellen end de andre to, men ST95 isolater
er stadig det mest virulente vi har observeret. Det blev desuden vist at forældre til slagt er signifikant mere
modtagelige for disse infektioner i reproduktionsvejen end konsumægshæns.
Forventede effekter
Projektet har resulteret i en model som vil muliggøre en relevant afprøvning af nuværende og kommende vacciner der
har til formål at beskytte mod infektioner i æggelederen. I dag er der ikke andre muligheder end longitudinelle
observationsstudier hvor en lang række faktorer vil kunne influerer på resultatet. Pga. af vanskeligheder med at indhente
vaccinerede konsumægshøns har vi endnu ikke brugt modellen til at teste vaccine effektivitet, men det vil blive gjort i
2015 på trods af udløb af dette projekt.
Modellen vil også muliggøre en nærmere karakterisering af E. coli genetiske grundlag for at forårsage infektioner i
reproduktionsvejen, Mutanter vil kunne afprøves i modellen hvorved specifikke virulensgener kan blive beskæftiget som
værende væsentlige. Hvis gener essentielle for sygdomsudvikling kan identificeres vil det kunne muliggøre nye og mere
effektive vacciner
Formidling og videndeling vedrørende projektet
Artikler
-

Selve modeludviklingen (og første afprøvning af stammer) er publiceret i det velansete tidsskrift, Veterinary
Microbiology, i artiklen: Variations in virulence og avian pathogenic Escherichia coli demostrated byt the use of
a new in vivo infection model. Veterinary Microbiology. Volume 170, issues 3-4, 4 June 2014, Pages 268-374.
Forfattere: Susanne Elisabeth Pors, Rikke Heidemann Olsen and Jens Peter Christensen

-

Undersøgelsen af en række E. coli stammer i både konsumægshøns og forældre til slagt beskrives i
manuskriptet: Investigation of field outbreaks E. coli salpingitis-peritonitis in layers and broiler breeders reveal
that E. coli may occur as either a primary or secondary (opportunistic) infection depending on the virulence of
the strain. Dette manuskript vil blive indsendt I løbet af 1-2 måndeder til PiosOne.

Konferencebidrag
-

Susanne Elisabeth Pros, Rikke Hedimann Olsen and Jens Peter Christensen (2014). Variations in virulence og
avian pathogenic Escherichia coli demostrated byt the use of a new in vivo infection model. Poster presentation
th

th

at the 2014 Avian Model Systems meeting. Cold Spring Harbor, New York, March 5 – March 8 . page 29 in
abstract book.
-

Jens Peter Christensen, Ida Thøfner, Rikke Heidemann Olsen & Susanne Elisabeth Pors (2014) Virulence of
avian pathogenic Escherichia coli (APEC) isolated from distinct pathological manifestations demonstrated by
the use of a new in vivo infection model of the oviduct. The 3
bacterial diseases of animals” – Vetpath. 7

th

rd

Prato conference on “the pathogenesis of

th

– 10 October, Prato, Italy. Oral presentation – abstract 42 in

proceedings.
-

Rikke Heidemann Olsen, Magne Bisgaard, Jens Christensen, Susanne Kabell & Henrik Christensen (2014).
Escherichia coli obtained from salpingitis and peritonitis in layers are suggested to represent a new pathotype
rd

th

(SPEC). The 3 Prato conference on “the pathogenesis of bacterial diseases of animals” – Vetpath. 7 – 10

th

October, Prato, Italy. Oral presentation – abstract 46 in proceedings.
Endeligt kan nævnes at vi har planer om en populær artikel enten i DVT eller Dansk Erhvervsfjerkræ som skal give en
oversigt over det udførte arbejde.
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Note 29. Fodbylder i konsumægproduktionen
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Dyrevelfærd
Projektets formål og indhold:
Projektets fomål var at identificere og karakterisere bakterier isoleret fra fodbylder i minimum fem
konsumægbesætninger, hvor fodbylder udgør et væsentlig produktions- og velfærdsmæssigt problem. Det
var projektets formål herigennem at afklare, om bakterier spiller en primær rolle (klonale udbrud), eller
managementforhold (polyklonale/flere arter involveret) er afgørende for sygdomsudvikling/forløb, samt hvilke
tiltag der er nødvendige for afhjælpning af problemet.
Projektets aktiviteter
-

Sygdomsforløb/managementforhold er blevet registreret og analyseret, herunder er angrebne dyr aflivet og

-

obduceret fra 6 besætninger (115 dyr).

-

106 bakterier er blevet isoleret og identificeret til artsniveau.

-

Alle isolater af Staphylococcus aureus er blevet Spa-typet og sammenlignet med udvalgte isolater fra 1.uges

-

Enterococcus faecalis blev MLST typet.

-

Isolater af E. faecalis og E. coli er vej hjælp af PFGE sammenlignet med lign. isolater fra læsioner i høns.

dødelighed i kyllinger.

Projektets resultater
-

Forekomsten af dyr med fodbylder varierede fra 1-15% på de 6 farme.

-

Fra læsionerne blev isoleret S. aureus og E. faecalis, som udgjorde hhv. 66% og 14% af isolaterne.

-

Fra læsionerne blev desuden isoleret Escherichia coli (10), Staphylococcus hyicus (5), Gallibacterium anatis (3),

-

Alle isolater af S. aureus blev fundet at tilhøre Spa-typerne t8646 og t002 med hhv. 72 and 26%. Det var

Trueperella pyogenes (2) og Areococcus equi (1).
overraskende at finde så mange af de samme eller tæt relaterede spa-typer, hvilket kunne type på, at der har
fundet en vertikal overførsel af smitte sted. Fund af de samme eller tæt relaterede Spa typer fra daggamle
kyllinger med sepsis forøger sandsynligheden for denne hypotese.
-

Der var en høj diversitet blandt isolater af E. faecalis og E. coli og disse isolater kunne ikke direkte koples
sammen med vertikal overførsel af smitte. Den store diversitet blandt E. faecalis og E. coli tyder på, at disse
bakterier kan være introduceret via flere kilder herunder miljøet.

-

Resultaterne tyder på, at S. aureus bærer hovedansvaret for fodbylder i de undersøgte besætninger, og der er
en formodning om, at introduktionen er sket med de daggamle kyllinger.

-

Fund af S. aureus var påfaldende ved at gribe over på led og seneskeder eller medføre systemisk infektion.

-

Alle undersøgte besætninger var af hvid race (L. S. L.), hvilket kan indikere en genetisk disposition.

-

Produktionsparametre var ikke påvirket signifikant.

Forventede effekter
Baseret på ovennævnte fund konkluderes, at fodbylder i konsumægsproduktion udgør en miljøbetinget sygdom, idet
klonale udbrud ikke er observeret.
Fund af samme kloner af S. aureus i daggamle kyllinger leder umiddelbart hen imod at få reduceret vertikal overførsel af
de pågældende S. aureus fra forældredyr. Hvis en sådan reduktion er mulig vil forekomsten af fodbylder måske kunne
reduceres i konsumægsproduktionen og dyrevelfærd og produktion øges. En evt. genetisk disposition bør undersøges
nærmere, da en sådan kan være afgørende for eliminering af sygdomsudbrud
Formidling og videndeling vedr. projektet
-

Foredrag på WVPAC fjerkrækonference i Nantes 2013: Olsen, R. H., Christensen, H., Kabell, S. & Bisgaard, M.

-

Foredrag på Dansk Fjerkrækonference 2014: Bisgaard, M. Fodbylder i konsumægsproduktionen.

2013. Bacterial pathogens associated with pododermatitis in layers (p. 507). WVPAC2013, Nantes,
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-

Manuskript indsendt til Avian Pathology ultimo marts 2015: Olsen, R. H., Christensen, H., Kabell, S. & Bisgaard,

-

Et manuskript vil blive indsendt til Dansk Erhvervsfjerkræ, når manuskriptet til Avian Pathology er accepteret til

M. 2013. Bacterial pathogens associated with pododermatitis in layers.
trykning.

Note 30. Vision-hjælpeværktøj til udvendig kødkontrol
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at teste og videreudvikle et eksisterende vision-udstyr (IHFood/Lincos ClassifEye) til udvendig
kødkontrol af kyllinger på slagterierne. Projektet tester eksisterende udstyr, indsamler referencemateriale til
videreudviklingen og tester funktionsmodeller og en prototype af det færdige udstyr, mens udstyrsleverandøren står for
den tekniske udvikling.
Projektets aktiviteter
-

Der er udarbejdet en kravspecifikation, som beskriver de egenskaber/defekter, som indgår i den udvendige
kødkontrol af kyllinger samt kravene til målenøjagtighed.

-

Et forforsøg er gennemført på Danpos slagteri i Aars, hvor billeder af udvalgte kyllingers bryst- og rygside blev
optaget med en version af det udvalgte udstyr, ClassifEye, med ét kamera. Hver kylling blev hængt op manuelt, og
det første billede blev taget, hvorefter kyllingen blev vendt, og det andet billede blev taget. Alle kyllinger blev
samtidig bedømt af det veterinærfaglige personale på slagteriet. Softwaremodeller til prædiktion af de udvalgte
veterinære egenskaber/defekter blev udviklet og vurderet.

-

De optagne billeder fra forforsøget er efterfølgende bedømt i fællesskab af to veterinærfaglige personer fra
slagteriet. Slagteri- og billedbedømmelser blev sammenlignet.

-

Der er gennemført en såkaldt forundersøgelse, hvor der blev udviklet en ny funktionsmodel med fem kameraer, som
kan optage billeder af kyllingernes bryst-, ryg-, højre og venstre side samt af lyskeområdet samtidig. Med
funktionsmodellen er der optaget billeder af et større antal udvalgte kyllinger henholdsvis med og uden fødder.
Samtidig blev kyllingerne bedømt af det veterinærfaglige personale på slagteriet. Nye softwaremodeller til prædiktion
af de udvalgte veterinære egenskaber/defekter blev udviklet og vurderet.

-

Efterfølgende er de optagne billeder fra forundersøgelsen blevet bedømt af en dyrlæge fra slagteriet ved hjælp af
nyudviklet software.

Projektets resultater
-

En foreløbig vurdering af ClassifEye’s potentiale til udvendig kødkontrol baseret på forforsøget tegner positiv, men
udvikling af en funktionsmodel og gennemførelse af en forundersøgelse er nødvendig for endeligt at kunne vurdere
potentialet.

-

Forforsøget viste, at referencebedømmelser – i hvert fald til en vis grad – kan foretages på billeder som alternativ til
bedømmelser af de fysiske kyllinger, men at der er behov for videreudvikling af både udstyr (bl.a. flere kameraer) og
software til indsamling af referencemateriale.

-

Resultaterne af forundersøgelsen har medført, at projekt- og styregruppe fortsat ser positivt på mulighederne for at
udvikle et endeligt udstyr, men der er behov for en del videreudvikling (blandt andet af lyssætningen og kalibrering af
modeller).

-

Sammenligning af slagteri- og billedbedømmelser fra forundersøgelsen er påbegyndt med henblik på at vurdere
muligheden for at anvende bedømmelse af billeder i stedet for bedømmelse af de fysiske kyllinger som reference
ved udvikling af softwaremodeller til prædiktion af egenskaber/defekter. Arbejdet færdiggøres og rapporteres i 2015.

Forventede effekter
-

Projektet forventes at etablere en prototype af et visionudstyr til udvendig kødkontrol på de danske kyllingeslagterier,
herunder at etablere en metode til indsamling af referencemateriale til kalibrering af udstyret.
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Formidling og videndeling vedr. projektet
Projektets rapporter offentliggøres løbende på Teknologisk Instituts hjemmeside.

Note 31. Holdbarhed for kyllingeudskæringer tilsat lage
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at udvikle antimikrobielle lager, som sikrer, at holdbarheden for kyllingelår og fileter altid er mindst
8-11 dage ved 5°C.
Projektets aktiviteter
-

Der er indsamlet viden om hvilken betydning lagesammensætningen har for holdbarhed fra tidligere projekter
inden for svine- og oksekødsområdet samt fra andre viden institutioner.

-

Ved et møde med fjerkræslagteriernes produktudviklere og kvalitetsledere blev procesforhold som tilvækst,
lagesammensætning, pakkeforhold, lagringstemperatur og krav til kvalitet fastlagt. Endvidere blev det fastlagt
hvilke typer af antimikrobielle forbindelser der havde de største industrielle perspektiver og derfor skulle
inddrages i projektet. Disse parametre blev implementeret i forsøgene, hvor den antimikrobielle effekt af lager
blev dokumenteret.

-

Der er gennemført en række forsøg, hvor forskellige koncentrationer af laktat, acetat og salt som antimikrobielle
virkemidler blev tilsat lager til kyllingefileter. Til sammenligning indgik en kontrollage uden tilsat laktat/acetat
men med samme indhold af bl.a. salt, der i dag anvendes industrielt ved produktion af kyllingefileter tilsat lage.
Produkterne blev MA-pakket og lagret ved 5 ˚C. Holdbarheden af kødet blev bedømt på det ferske kød ud fra
kimtal, lugt og udseende. Ligeledes blev kvaliteten af tilberedte kyllingefileter vurderet for at sikre, at saftighed,
smag og lugt var sensorisk acceptable, når lagerne blev tilført laktat og acetat.

-

Årsager til sortfarvning af ben i gaspakkede produkter blev vurderet og der blev givet forslag til afhjælpning af
problemet.

Projektets resultater
-

Tre forskellige lagekombinationer kan sikre, at kyllingebrystfileternes sensoriske og mikrobiologiske holdbarhed
øges med 25% fra 9 dage til 12 dage, samtidig med at en god kvalitet og smag opretholdes. De tre
lagekombinationer bestod af hhv. 0,2 % Na-acetat, 1 % Na- laktat eller en kombination af 0,1 % Na-acetat og 1
% Na-laktat.

-

Ekspertpanelets bedømmelser viste, at acetat-lugten tydeligt kan erkendes i kyllingefileter tilsat acetat, hvilket
kan være uacceptabelt for nogle forbrugere. Omvendt vurderede produktudviklere og kvalitetsledere fra
virksomhederne, at lugt og smag af alle afprøvede kombinationer var acceptable og havde industrielle
perspektiver.

-

Kyllingefileterne med 1,0 % Na-laktat, eller 0,2 % Na-acetat eller en kombination af 1,1 % Na-laktat + 0,1 % Naacetat har et signifikant lavere antal bakterier end det der ses i kyllingefileter tilsat lage uden laktat/acetat.
Lagen med kombinationen af 1,1 % Na-laktat + 0,1 % Na-acetat har signifikant størst mikrobiologisk
hæmmende effekt.

-

”Sorte ben” er ikke et udbredt problem i fjerkræindustrien, men kan ses hos unge kyllinger, hvor knoglen ikke er
helt forkalket. Problemet kan være relateret til pakning i høj ilt samt ses i forbindelse med tilberedning, hvor
pigment fra knoglen trænger ud.

Forventede effekter
-

Virksomhederne får mulighed for at producere kyllingeprodukter tilsat lage, som giver en ønsket kvalitet og
holdbarhed, og dermed mindske antallet af reklamationer.
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-

Kølede fjerkræprodukter tilsat lage vil få et bedre image hos forbrugerne, da produkterne vil virke friske, når
emballagen åbnes.

Formidling og videndeling vedr. projektet
-

Der er afholdt en workshop, hvor projektets resultater blev præsenteret og diskuteret ligesom der blev smagt på
produkter med de nye lager.

-

Projektets resultater er offentliggjort i en artikel i ”Dansk erhvervsfjerkræ”

-

En slutrapport er offentliggjort på Teknologisk Instituts hjemmeside.

Note 32. Kyllingekød – bæredygtigt, sundt og trendy
Tilskudsmodtager: DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at etablere den basale viden, der er nødvendig for at udnytte potentialet i kyllingeproduktionen set i
forhold til bæredygtighed, dyrevelfærd, sensorisk kvalitet og ernæringsmæssig værdi. Dette skulle ske gennem
etablering og deltagelse i et forskningsprojekt med danske universiteter finansieret af Det Strategiske Forskningsråd
(DSF). Endvidere skulle der gennemføres fokusgrupper med unge forbrugere for at fastlægge, hvilke
kvalitetsegenskaber – såvel målbare som holdningsmæssige – denne forbrugergruppe lægger vægt på ved kyllingekød.
Projektets aktiviteter
-

Indledende arbejde med henblik på en ansøgning til DSF

-

Indledende arbejde med henblik på at give input til bottom-up proces hos EU til calls under Horizon 2020

-

Indledende arbejde med henblik på en ansøgning til GUDP

-

Kortlægning af unge forbrugeres holdning til og anvendelse af kyllingekød gennem fokusgrupper.

Projektets resultater
-

Det var ikke muligt at samle en projektgruppe til en ansøgning hos DSF. Dette skyldes en omprioritering af
ansøgninger hos KU, der skulle have været projektleder på en ansøgning

-

Der blev udarbejdet et projektoplæg, der blev anvendt i det videre arbejde hos L&F med henblik på at kunne
etablere call tekst i Horizon 2020 målrettet produktion af kyllingekød

-

Det blev i samråd med virksomhederne besluttet ikke at søge GUDP-støtte til et projekt om udvikling af
træbryst, da man ville afvente FAF-processen for 2015, hvor der var søgt et sådant projekt

-

Der er gennemført to fokusgrupper med unge forbrugere. Disse viste, at de primære faktorer for denne
forbrugergrupper er pris samt det, at kyllingekød er meget fleksibelt i sin anvendelse og giver en sikker
spisekvalitet. Rapporten er publiceret på projekthjemmesiden.

Forventede effekter
Idet det ikke lykkedes at få etableret en projektgruppe til en ansøgning om et grundlagsskabende forskningsprojekt hos
DSF, er effekterne på dette område langsigtede, idet de vil afhænge af en EU-proces.
Resultaterne fra fokusgrupperne vil kunne inspirere branchen til produktudvikling målrettet denne forbrugergruppe.
Formidling og videndeling vedr. projektet
Resultaterne fra fokusgruppen er formidlet på projekthjemmesiden samt sendt direkte til L&F, HKScan og Danpo.
Endvidere er der skrevet en artikel til Dansk Slagtefjerkræs blad.
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Note 33. Zoonosedatabasen for fjerkræbranchen
Tilskudsmodtager: Det Danske Fjerkræraad.
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var, igennem Zoonosedatabasen, at danne grundlag for at servicere branchen i relation til
sygdomsforebyggelse og bekæmpelse samt beredskab mod smitsomme sygdomme på det fjerkræveterinære område.
Projektets formål er at indlæse og validere data fra overvågningerne af Salmonella, Campylobacter og Aviær Influenza
(AI) samt kontrolresultater for vaccinationen mod Newcastle disease (ND). Desuden justeres og vedligeholdes
Zoonosedatabasen.
Projektets aktiviteter
-

Daglig indlæsning og validering af filer med prøvesvar fra akkrediterede laboratorier

-

Ugentlig kørsel af prøveindkaldelser, rykkere, breve til pakkerier, breve til Fødevareregioner vedr. indkaldelser

-

Overordnet administration af databasen, rettelser, ændringer, programmeringsomlægninger m.m. som følge af

-

Mistankeregistrering om smitte med Salmonella, Aviær Influenza eller andet på alle besætningstyper samt

-

Opfølgning og tilpasning af indtastede standarddata for alle producenter og virksomheder i databasen

-

Resultater offentliggøres løbende via databasen for Salmonella, ND og AI.

-

Hostning af databasen

-

SAS Institute, servicering vedr. særlige udtræk fra databasen, licenser og løbende driftsomkostninger

-

Brugervenligt IT-værktøj til indberetningsmodulerne vedr. fx E-kontrol og generering af rapporter online for

og status på prøveindsendelser
ændringer i lovgivningen, producentforhold eller andet
offentlige tilsyn bliver oprettet og håndteret. Dialog med myndigheder om status på besætninger.

producenter.
Projektets resultater
-

Alle autoriserede fjerkræproducenter er registreret i databasen med alle relevante oplysninger tilhørende

-

Alle indlæste prøvesvar kobles direkte op til den konkrete aktive flok på den konkrete bedrift.

-

Der er i 2014 påbegyndt validering og opstramning af alle besætningsoplysninger i zoonosedatabasen i relation

besætningen.

til gældende registreringer i CHR-registeret og via branchens virksomheder.
-

Der har i 2014 været foretaget en afstemning og korrektion af en række faktorer vedr. administrationen og
afrapportering fra databasen i relation til Fødevarestyrelsen.

-

Zoonosedatabasen er i 2014 blevet sammenkørt med Fødevarestyrelsens nye Zoonoseregister

-

Der er i 2014 påbegyndt en opstramning i relation til udtræk og kørsler fra Zoonosedatabasen, der fremadrettet
vil lette administrationen og hurtigheden af disse.

Forventede effekter
En effekt er, at fjerkræbranchen har et up to date værktøj til rådighed, som gør det muligt at overvåge sygdomme.
Projektet udgør fundamentet for overvågning af både zoonoser og smitsomme fjerkræsygdomme og betyder, at
aktørerne kan agere hensigtsmæssigt med udgangspunkt i de data, der tilvejebringes via zoonosedatabasen.
Formidling og videndeling vedr. projektet
Offentliggørelse, formidling og videndeling sker løbende via arbejdet og formidlingen af statistik udtrukket fra databasen.
Styringen af IT-værktøjet og formidlingen af resultaterne fra dette administreres af Det Danske Fjerkræraad og er
tilgængelige for relevante myndigheder.
Der offentliggøres ligeledes rapporter ved deltagelse i møder, årskongresser, erhvervstidsskrifter og hjemmesider.
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Note 34. Veterinær servicering af fjerkræproduktionen
Tilskudsmodtager: Det Danske Fjerkræraad.
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor ikke påvirker
konkurrenceforholdene.
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at sikre fjerkræproducenterne adgang til veterinær assistance på et højt fagligt niveau, som hele
tiden udvikles og tilpasses produktionens behov, således at sygdomsproblemer i fjerkræflokke kan blive behandlet hurtigt
og korrekt. Projektet har desuden til formål at indsamle viden og data om fx medicinforbrug samt opretholde et
beredskab for både produktionssygdomme og smitsomme fjerkræsygdomme.
Projektets aktiviteter
Projektet indeholder følgende aktiviteter:
-

Veterinær assistance af Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste (LVK) til fjerkræproducenter, herunder stille
diagnoser, rådgive og forebygge fjerkræsygdomme

-

Overvåge forekomsten af alle fjerkræsygdomme

-

Udgøre en del af det nationale veterinære beredskab mod smitsomme fjerkræsygdomme

-

Indberette data vedr. fjerkræsygdomme til L&F

-

Deltage i arbejdsgruppen Salmonella Task Force, de tekniske arbejdsgrupper vedr. Salmonella samt andre

-

Afholdelse af ca. 8 møder årligt med deltagelse af LVK og L&F

-

Sikre en løbende uddannelse og efteruddannelse af de relevante dyrlæger tilknyttet LVK

-

Koordinatorfunktion hos L&F, herunder formidling af viden til branchens producenter

relevante fora

-

Løbende opsamling og evaluering af medicinforbruget i fjerkræproduktionen

-

Løbende opsamling og evaluering af sygdomssituationen i fjerkræproduktionen

-

Servicere branchen således at de konkrete strategier og målsætninger fastlægges til størst gavn for
fjerkræbranchen.

Projektets resultater
-

Samarbejdet med LVK er sikret og understøttet som følge af en række aktiviteter i 2014 såsom møder, kurser
og kongresser

-

Der har været foretaget en analyse af forbruget af antibiotika i fjerkræproduktionen og ikke mindst registreringen
af denne i VET-Stat.

-

Der er sikret en ensartet og tilfredsstillende ydelse fra LVK til hele fjerkræbranchen

-

Sygdomsbilledet for fjerkræproduktionen er observeret og ud fra disse er der iværksat en række nye tiltag og
indstillinger til fjerkræbranchen.

Forventede effekter
Effekten af projektet er, at fjerkræflokkene opretholder en høj sundhedsstatus, og at medicinforbruget i
fjerkræproduktionen forbliver på et lavt niveau. Yderligere medvirker projektet til at sikre at viden deles mellem
produktionsgrene og i branchen. Samlet medvirker projektet således til at sikre det høje veterinære stade, som er en
forudsætning for afsætning på såvel hjemme- som eksportmarkeder til gavn for erhvervet og det danske samfund.
Formidling og videndeling vedr. projektet
Der udarbejdes artikler til ”Dansk Erhvervsfjerkræ”, hvor aktuelle emner, der er relevante for danske fjerkræproducenter
beskrives.
Der er etableret en konkret opsamling af viden og registrering af antallet af sygdomstilfælde med tilhørende statistisk
over sygdomsudbruddene i fjerkræproduktionen.
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Note 35. Fjerpilning og den ernæringsmæssige sammenhæng
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål
Projektets formål var at kortlægge det nuværende niveau af fjerpilning, fjerædning og kannibalisme i skrabe- og
økologiske æglæggerbesætninger samt at undersøge den ernæringsmæssige sammenhæng. Vi vil desuden undersøge,
om det er muligt at identificere nogle blodparametre, der er korreleret med risikoen for udvikling af fjerpilning, fjerædning
og kannibalisme.
Projektets aktiviteter
Arbejdspakke 1 - niveau af fjerpilning, fjerædning og kannibalisme
I arbejdspakke 1 vil niveaet af fjerpilning, fjerædning og kannibalisme i de udvalgte besætninger blive kortlagt. Hver
besætning vil blive besøgt to gange, når hønerne er hhv 30-35 uger gamle og 60-65 uger gamle. Under hvert besøg
udføres en grundig hud- og fjerdragtsbedømmelse på 100 individer per flok. Tæer, trædepuder og brystbensskader
registreres også. En bedømmelse af fjer på gulvet/jorden (antal, længde og skader) vil blive foretaget på 10 præudvalgte steder i stalden. Gødningsklatter (100 stk) vil blive indsamlet med henblik på en vurdering af indholdet af fjer.
Ved udsætning indhentes data over dødelighed i flokken.
Status:
-

De kliniske registreringer af velfærdsindikatorer er indhentet hos 15 flokke af skrabehøner og 20 flokke af
økologiske høner.

-

Data vedr. dødelighed er pt indhentet fra ca. halvdelen af besætningerne.

-

Undersøgelse af fjer og gødningsprøver er pt udført for flertallet af besætningerne.

Arbejdspakke 2 - næringsstofforsyning og vurdering af foderets kemiske sammensætning
For at undersøge om en ubalance i hønernes næringsstofforsyning kan være årsag til fjerpilning og fjerædning, er det
nødvendigt at få en vurdering af foderets indhold af vigtige næringsstoffer. I forbindelse med begge besøg (30-35 uger
og 60-65 uger) i de udvalgte besætninger, tages der foderprøver og der indhentes indlægssedler. Alle foderprøver fra
besøg 2 analyseres, mens foderprøverne fra besøg 1 kun analyseres, hvis der opstår problemadfærd i perioden mellem
de to besøg. Foderet analyseres for forskellige næringsstoffer som protein, aminosyrer, fedt, calcium og fosfor, samt
stivelse. I de økologiske besætninger vil der desuden blive lavet en opgørelse over hvilke typer af grovfoder, der tildeles
hønerne, hvilke mængder der tildeles per høne, samt en vurdering af vegetationen på udearealerne. Både grovfoder og
vegetation på udearelaerne kan bidrage til hønernes næringsstofforsyning.
Status:
-

Analyse af foderprøver er pågående.

Arbejdspakke 3 - pilotprojekt vedr. risikofaktorer i blod
Arbejdspakke 3 består af et pilotprojekt, hvor der vil blive screenet for henholdsvis kroniske og akutte effekter af en
eventuel sammenhæng mellem fjerpilning, fjerædning og ernæring og om det kan måles på udvalgte parametre i blod.
De kroniske effekter vil blive undersøgt i hhv. tre økologiske besætninger og tre skrabeægsbesætninger, som udvælges
på basis graden af fjerpilning og fjerædning fundet i Ap1. De 2x3 besætninger vil være henholdsvis én med høj
forekomst af fjerpilning men begrænset fjerædning, én med høj forekomst af både fjerpilning og fjerædning og én med
ringe forekomst af både fjerpilning og fjerædning fra de to produktionssystemer. Fra hver af disse tre besætninger vil
blodprøver blive udtaget fra 100 tilfældigt udvalgte individer i alderen 60-65 uger.
De akutte effekter vil blive undersøgt i besætninger, hvor fjerpilning er pludselig opstået. Simple spørgeskemaer omkring
udviklingen af fjerpilning og fjerædning udsendes til de deltagende producenter. Skemaerne skal udfyldes og indsendes
én gang om måneden, så forskergruppen løbende er orienteret om det omtrentlige niveau af fjerpilning, fjerædning og
kannibalisme i de enkelte besætninger. Indberetninger om alvorlige udbrud medfører besætningsbesøg, hvor fjerdragten
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bedømmes og blodprøver udtages af 50 tilfældigt udvalgte individer. Det forventes, at denne dataindsamling om muligt
vil blive udført i tre-fem økologiske besætninger og tre-fem skrabehønebesætninger med udbrud af fjerpilning samt i trefem økologiske kontrol besætninger og tre-fem kontrol skrabehønebesætninger, hvor der er ringe forekomst af
fjerpilning.
Alle blodprøver vil blive analyseret for niveauet af glucose, NEFA, beta-hydroxybutyrate, total protein, urinsyre, kreatin,
calcium og fosfor.
Status:
-

Analyse af blodprøver er udført.

Projektets resultater
-

Indsamling af data forud for udgivelse artikler til videnskabeligt tidsskrift (herunder udførelsen af laboratorieforsøg)

Uddybning
De fleste rådata er indsamlet. Foderprøverne er ved at blive analyseret. Gødningsprøver og indsamlede fjer fra enkelte
besætninger mangler fortsat at blive undersøgt. Alle kliniske registreringer er indhentet. Blodprøverne er analyseret.
Enkelte flokke er endnu ikke sat ud, så produktionsdata og dødelighed mangler fra disse. Vi forventer at påbegynde
dataanalyserne ultimo-januar 2015.
Projektets effekter
-

Bedre dyrevelfærd

-

Bedre økonomistyring i produktionen

-

Bedre mangagement i produktionen

Uddybning
Projektets formål er at undersøge sammenhængen mellem fjerpilning og ernæring. Fjerpilning er smertefuld for
modtageren og kan desuden udvikle sig til kannibalisme. En reduktion i forekomsten af fjerpilning vil derfor forbedre
dyrevelfærden. Fjerpilning i flokken kræver desuden mere management for at mindske opfanget eller undgå at det
udvikler sig yderligere. En skadet fjerdragt fører til et større varmetab hos hønen, som derfor må indtage mere foder.
Fodereffektiviteten reduceres derfor ved forekomst af fjerpilning. Den øgede dødelighed grundet kannibalisme fører til
mindre effektiv ægproduktion. Reduceret fodereffektivitet og ægproduktion er en økonomisk belastning.
Yderligere,
-

Rentabilitet / Økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed

-

Bedre dyrevelfærd

-

Opnåelse af ny viden omkring sammenhæng mellem blodparametre, ernæring og fjerpilning

Uddybning
Mindskning af fjerpilning vil føre til forbedret fodereffektivitet og lavere dødelighed. Dermed øges dyrevelfærd og
produktionen effektiviseres. Rentabiliteten vil som konsekvens forbedres, dels p.g.a. effektiviseringen i produktion, men
også fordi forbedret dyrevelfærd vil tilføre produktet et bedre image, hvilket kan føre til et øget forbrug.
Endelig vil der med pilotprojektet opnås ny viden, der kan danne basis for yderligere undersøgelser, som på sigt
yderligere kan forbedre dyrevelfærd og produktionseffektivitet
Offentliggørelse (Oversigt over medier, hvori resultaterne er offentliggjort)
-

I videnskabeligt tidsskrift

-

I brancheblad eller avis

-

Resultaterne er/vil blive publiceret på vores hjemmeside: http://pure.au.dk/portal/da/projects/fjerpilning-og-denernaeringsmaessige-sammenhaeng(cd21d413-f91d-46e0-8e52-36cda8d351f4).html

-

Resultaterne er blevet/vil blive præsenteret på konferencer, seminarer, åbent hus el. lign.

-

Fjerkrækongressen 2016
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Note 36. Dysbakteriose hos slagtekyllinger
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at karakterisere og afdække faktorer og sammenhænge der fører til udvikling af dysbakteriose, et
på nuværende tidspunkt kun dårligt defineret sygdomskompleks med stadig større økonomisk og velfærdsmæssig
betydning for den danske slagtekyllingeproduktion. Undersøgelserne tager udgangspunkt i den aldersrelaterede
udvikling af tarmens funktion, tarmens mikroflora og det tarm-associerede immunsystem. I projektet vil der blive stillet
skarpt på den kritiske tidsperiode mellem dag 21-28, hvor mave-tarm sundhedsmæssige problemer herunder
dysbakteriose og nekrotiserende enteritis typisk opstår.
Fonden har medfinansieret udgifter svarende til 2/3 del af et Ph.d. projekt (løn, indskrivning og kurser) samt løn til
vejledning af en Ph.D.-studerende
1) Forsøgsarbejde
a. Gennemførelse af forsøg med 1200 slagtekyllinger for at undersøge indflydelse af ensileret kernemajs på
produktionsresultater, næringsstoffernes fordøjelighed samt udvikling af den mikrobielle tarmflora med fokus på perioden
fra d 21 til d 28, hvor problemer relateret til dysbakteriose opstår.
b. Gennemførelse af alle relaterede analyser, herunder mikrobiologiske undersøgelser, kemiske analyser af foder og
gødning, fordøjelsesenzymer, ekstraktion af DNA fra indhold af kro, kråse, tyndtarm og blindtarmene.
c. Gennemførelse af statistiske analyser.
d. Studieophold hos Prof. Gerald Tannok, Department of Microbiology and Immunology, University of Otago, New
Zealand (15 Februar-Marts 2014). Den Ph.D.-studerende blev i løbet af opholdet oplært i prøvebehandling til next
generation sequencing og og det nødvendige værktøj til analyse af sekvensdata
2) Kurser
Gennemførelse af 5. Ph.D.-kurser: Kvantitativ ernæring: Absorption af næringsstoffer og stofskifte (Aarhus Universitet),
Statistik (Københavns Universitet), qPCR analyser med henblik på prøvebehandling samt håndtering af data (TATAA
Biocenter, Prag), tarmmikrobiologi (Aarhus Universitet), Bioinformatik for Mikrobiologi (Københavns Universitet).
3) Formidling
Ph.D Midtvejsrapport: Maintaining gastro-intestinal health in broiler production by dietary means, November 2013.
Der er planlagt følgende internationale artikler med peer review procedure:
1.

The influence of ensiled maize on broiler production results, nutrient digestibility, organ weights and meat quality,
completed indsendes til British Poultry Science i januar 2015

2.

Review: Fermented feed for poultry: Influence on performance, gut ecology and immune system, indsendes til
Animal Feed Science and Technology i februar 2015

3.

Development of the microflora in crop, gizzard, small intestine and caeca in broilers during production, in
preparation, forventes sendt i april 2015

4.

The influence of ensiled maize on the course of a Campylobacter jejuni infection in broiler chickens, in preparation,
forventes sendt i maj 2015

5.

The influence of ensiled maize on the course of a Clostridium perfringens infection using a necrotic enteritis disease
model, in preparation, forventes sendt i maj 2015

Nogle resultater blev præsenteret som et posterbidrag på den Europæiske Fjerkrækonference i Stavanger i juni 2014:
The influence of feeding whole kernel maize silage and age on microbial composition and on gastrointestinal
fermentation in broiler. Proceedings of the 14th European Poultry Conference, 23-27, Stavanger, Norway, Poster
presentation, p. 573.
Yderligere vil der også
-

blive sendt et abstract til 20th European Symposium on Poultry Nutrition, i Prag, August 2015.
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-

Blive publiceret i Dansk Erhversfjerkræ i løbet af 2015.

-

Aflevert en Ph.D.- afhandling i slutningen af maj 2015.

Projektets resultater
-

Udgivelse af én eller flere artikler i videnskabeligt tidsskrift (andre tidsskrifter)

-

Indsamling af data forud for udgivelse artikler til videnskabeligt tidsskrift (herunder udførelsen af laboratorieforsøg)

-

Bedre sygdomsforståelse

Uddybning
Alt praktisk forsøgsarbejde er afsluttet på nuværende tidspunkt og alle analyser, herunder analyserne vedr. udvikling af
den mikrobielle tarmflora (kro, kråse, tyndtarm og blindtarm) og udvikling af produktion af fordøjelsesenzymer og
galdesalte hos slagtekyllinger foreligger. ~Alle laboratorieanalyser er afsluttet. Den statistiske opgørelse af resultater
fremkommet i forsøget vedr. indflydelse af fodring med ensileret kernemajs på forløbet af en Clostridium perfringens
infektion ved anvendelse af et sygdomsmodel for nekrotiserende enteritis forventes at være afsluttet i marts. Den
statistiske opgørelse af resultater fremkommet i forsøget vedr. indflydelse af fodring med ensileret kernemajs på forløbet
af en Campylobacter infektion forventes at være afsluttet i april 2015. Den Ph.D. studerende arbejder nu med
færdiggørelse af manuskripterne og selve Ph.D. afhandlingen.
Projektets effekter
-

Bedre dyrevelfærd

-

Færre sygdomsforekomster

-

Forbedret anvendelse af tilgængelige ressourcer

Uddybning
Ensileret kernemajs er en tilgængelig ressource der anvendes udbredt i svineproduktionen, men som ikke før har været
afprøvet hos slagtekyllinger. De foreliggende resultater tyder på, at fodring med ensileret kernemajs reducerer
dødligheden hos slagtekyllinger og har en meget positiv indflydelse på trædepudesundhed. På denne måde er der
primært tale om en forbedring af kyllingernes velfærd.
Det forventes at vores viden om ændringer i sammensætning af slagtekyllingernes tarmflora specielt i perioden 21-28
dage, hvor problemer med dysbakteriose typisk opstår, vil give os en idé om, hvordan og hvornår vi kan ændre
fodringsmanagement for at reducere disse problemer.
-

Rentabilitet / Økonomisk konkurrenceforbedring for erhvervet som helhed

-

Bedre dyrevelfærd

-

Bedre almen forståelse for den primære produktion

Uddybning
Reduceret dødlighed og forbedret trædepudesundhed forventes at resultere i en øget rentabilitet, forbedret
produktionsøkonomi og konkurrencedygtighed.
Den opnåede basale viden vedr. udvikling af slagtekyllingernes fordøjelsessystem vil danne basis for nye undersøgelser
relateret til fodring og management.
Offentliggørelse (Oversigt over medier, hvori resultaterne er offentliggjort)
-

I videnskabeligt tidsskrift

-

I brancheblad eller avis

-

Resultaterne er/vil blive præsenteret på faglige møder i fx erfagrupper

-

Resultaterne er blevet/vil blive præsenteret på konferencer, seminarer, åbent hus el. lign.(Angiv gerne hvilke)

-

20th European Symposium on Poultry Nutrition

Note 37. Fjerpilning hos skrabe- og frilandshøner med intakte næb
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet
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Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at kortlægge det nuværende niveau af fjerpilning, fjerædning og kannibalisme hos flokke af skrabeog frilandshøner med intakte næb. Der vil blive redegjort for variation mellem produktionssystemer og hønselinjer.
Dataindsamlingen vil blive udført i 16 besætninger fordelt på 10 flokke af skrabehøner med intakte næb og 6 flokke af
frilandshøner med intakte næb. Fjerdragt- og hudbedømmelser vil blive foretaget, og gødningsklatter vil blive analyseret
for indhold af fjer. Disse data vil blive sammenholdt med lignende undersøgelser i flokke af næbtrimmede skrabehøner
og næbintakte økologiske høner. Projektet vil således bidrage med relevant dokumenteret information til vurdering af
muligheden for og konsekvenser af et eventuelt generelt forbud mod næbtrimning i den konventionelle ægproduktion.
Fjerpilning og kannibalisme udgør fortsat et problem i den danske ægproduktion, men problemernes omfang kendes
ikke. Et generelt forbud mod næbtrimning er vedtaget i flere af de lande, som Danmark læner sig op af i forbindelse med
vedtagelser på dyrevelfærdsområdet. Herhjemme har erhvervet selv vedtaget at undlade næbtrimning af burhøner fra juli
2013, og næbtrimning er ikke tilladt i den økologiske ægproduktion. Der næbtrimmes dog fortsat i skrabe- og
frilandsægproduktionen. Tilvejebringelse af status over fjerpilning og kannibalisme i disse produktionssystemer er derfor
yderst relevant. Er problemerne reduceret væsentligt bør nødvendigheden af næbtrimning tages op til overvejelse.
Udgør fjerpilning og kannibalisme derimod fortsat et væsentligt problem, er det vigtigt, at der findes konstruktive
løsninger, så de skadevoldende adfærd undgås og så æglæggerbranchen er rustet til at et eventuelt generelt forbud
mod næbtrimning også indføres i Danmark.
Note: Gennemføres først i 2015 jf. ledelsesberetning.
Note 38. Indsamling og formidling af udenlandsk viden om fjerkræproduktion.
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var primært at øge vidensniveauet hos primærproducenter og som sidegevinst hos andre aktører inden
for hele fjerkræbranchen. Det forventes, at et øget vidensniveau kan være medvirkende til en optimering af den
nuværende æg- og fjerkræproduktion, således at dyrevelfærden og fødevaresikkerheden øges, samtidigt med at
miljøbelastningen reduceres.
Projektets aktiviteter
Projektet er opdelt i to dele: 1) Indsamling af udenlandsk viden og 2) udbredelse af den indsamlede viden.
Projektets del 1 har indeholdt følgende aktiviteter:
-

Indsamling af viden ved deltagelse i to konferencer i regi af International Egg Commission (IEC)

-

Indsamling af viden ved deltagelse i en konference og et møde i regi af International Poultry Commission (IPC)

-

Indsamling af viden ved deltagelse i virksomheds- og producentbesøg i Polen

-

Indsamling af viden ved deltagelse i fire møder i regi af European Union for egg packers, egg traders and egg
processors, and poultry and game. (EUWEP/EEPTA/EEPA/EPGA)

-

Indsamling af viden via deltagelse i Nordisk Ledermøde

-

Indsamling af viden via deltagelse i branchemøde med KAT - Verein für kontrollierte alternative
Tierhaltungsformen

-

Indsamling af viden via virksomheds-, branche- og producentbesøg i Colombia

-

Opsamling af internationale erfaringer og forskningsresultater via rapporter, udenlandske artikler mv.

Projektets del 2 har indeholdt følgende aktiviteter:
-

Formidling af den indsamlede viden via bladet Dansk Erhvervsfjerkræ
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-

Formidling af den indsamlede viden via hjemmesiden:
http://www.lf.dk/For_medlemmer/Sektioner_og_Udvalg/Erhvervsfjerkraesektionen/Nyheder_og_viden_fra_udlan
det.aspx

-

Formidling af viden fra udenlandske producenter og virksomheder på Fjerkrækongressen

-

Projektets resultater

-

Projektet har resulteret i indsamling af viden fra mindst 30 forskellige lande.

-

Emnerne, der har været formidlet, har bl.a. omfattet: GMP-planer i Canada til nye muligheder for små slagterier
i USA, udbrud af fugleinfluenza og forebyggelse af nekrotiserende enteritis i fjerkræ.

-

Projektet har resulteret i direkte formidling af udenlandsk viden til ca. 400 primærproducenter via bladet Dansk
Erhvervsfjerkræ, samt til yderligere 500 brancheinteresserede.

-

Projektet har yderligere resulteret i formidling af udenlandsk viden til ca. 170 branchefolk og producenter via
Fjerkrækongressen 2014.

Forventede effekter
Det er forventningen, at viden fra projektet vil kunne anvendes af producenter til inspiration og udvikling. Behovet for at
være opdateret på viden er essentielt i forhold til at være konkurrencedygtige i en globaliseret verden. Det er nødvendigt
hele tiden at holde produktionen opdateret og så moderne som muligt. Til dette er der brug for den nyeste viden både fra
indland og udland.
Det forventes, at et øget vidensniveau kan være medvirkende til en optimering af den nuværende æg- og
fjerkræproduktion, således at dyrevelfærden og fødevaresikkerheden øges, samtidigt med at miljøbelastningen
reduceres.
Formidling og videndeling vedr. projektet
Formidlingen er en del af projektet og derfor beskrevet ovenfor.

Note 39. Kalkun – information og afsætningsfremme
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer (overdraget fra Dansk Kalkunforening)
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at skabe større kendskab til kalkunkød i Danmark og herigennem understøtte afsætningen på
hjemmemarkedet. Formålet med projektets kommunikation er at formidle information omkring produktionen og
tilberedningen af kalkunkødet
Projektets aktiviteter
På det eksisterende forbrugersite www.voresmad.dk er der blevet tilknyttet et temasite med fokus på kalkun
Under dette site er der blevet udviklet følgende til information og inspiration om kalkunkødet:
•

4 x artikler

•

4 x opskrifter

•

3 x opskriftsfilm

•

1 x inspirationsfilm

•

1 x inspirationsfilm hos producent

Foruden eksponering af ovenstående på www.voresmad.dk ’s temaside for kalkun er de enkelte elementer ligeledes
blevet eksponeret gennem www.voresmad.dk ’s Facebookside og nyhedsbrev samt på Facebooksiden Foodfighters.
Derudover har det online magasin Foodculture bragt en artikel om kalkunkødet. Opskrifterne er ligeledes sendt til
samtlige kæder i dagligvarehandlen samt til onlinekæde nemlig.dk
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Projektets resultater
Projektet har sat større fokus op kalkunkødet i Danmark og er blevet synliggjort gennem forskellige kommunikative
forbrugerplatforme, herunder website, nyhedsbreve og Facebook. Detailhandlen (BtB) er ligeledes blevet informeret om
projektet og opfordre til at videregive information om kalkunkødet til kunder samt til at eksponere opskrifterne.
Forventede effekter
Med den øgede eksponering af kalkunkødet på forskellige kommunikative platforme forventes et større kendskab til
kalkunkødet i Danmark og herigennem en understøttet afsætning
Formidling og videndeling vedr. projektet
Projektets enkelte elementer er offentlig tilgængelige og formidles gennem websitet www.voresmad.dk samt
Facebooksiderne voresmad.dk og Foodfighters.

Note 40. Tættere på den danske fjerkræproduktion.
Tilskudsmodtager: Landbrug og Fødevare
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at benytte den opnåede viden gennem FAF projektet 2013 ”Forbrugerdialog” i en målrettet
oplysningsindsats om fjerkræbranchen, der øger de danske forbrugeres viden om slagtekyllinge- og ægproduktionen i
Danmark.
Projektet bestod af tre forbrugerrettede aktiviteter der satte dialog mellem producenter og forbrugere i centrum.
1.

Besøg af journalister, skribenter, meningsdannere m.fl.hos producent
Der har været besøg fra Dyreetisk Råd hos to producenter
-

2.

Der har været Åbent Hus hos 5 fjerkræproducenter (3 æg/2 slagt) ifm. Åbent Landbrug

Debatarrangement mellem forbrugere og producenter om produktionen
Der har været afholdt 12 debat/dialogarrangementer om den danske fjerkræproduktion ifm. med deltagelse på
Roskilde Dyrskue. Hvert af arrangementerne har haft 8-10 forbrugere

3.

Undersøgelse af forbrugernes viden om og holdning til fjerkræproduktionen
-

298 forbrugere har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse af deres viden om fjerkræproduktion.

Projektets effekter
-

Bedre almen forståelse for den primære produktion

-

Øget generel afsætning

-

Bedre omdømme for landbrugserhvervet

Uddybning
Det er i erhvervets interesse, at forbrugerne har viden omkring landbrugsproduktion, da dette skaber mere realistiske
forventninger til produktionen og produktet. En øget viden om produktionen hos forbrugerne vil have en effekt i forhold til
den fremtidige afsætning.
Offentliggørelse (Oversigt over medier, hvori resultaterne er offentliggjort)
-

I brancheblad eller avis

-

Resultaterne er/vil blive publiceret i nyhedsbreve inden for erhvervet
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Note 41. Grovfoder med essentielle aminosyrer til fjerkræ
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Ikke gennemført grundet manglende medfinansiering, jf. ledelsesberetning.
Note 42. Stabil æggeblommefarve i økologisk ægproduktion
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål var at fremskaffe og samle den viden, som er kendt og dokumenteret om blommefarven i æg fra
økologiske høns, herunder muligheder for økologiske fodermidler og/eller grovfoder som indeholder karotenoider, der
vides at bidrage til naturlig blommefarve året rundt. På basis heraf vil der efterfølgende gennemføres forsøg med
økologiske fodermidler, der analyseres for indhold af karotenoider.
Projektets aktiviteter
Projektaktiviteten har været et litteraturstudie, som er gennemført af Marianne Hammershøj, Institut for Fødevarer
Science and Technology, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, 8830-Tjele, mah@agrsci.dk.
Projektet var oprindeligt tænkt som et 2 årigt projekt, hvor år et skulle være gennemført i 2015 og søgt medio 2014.
Projektgruppen vurderede på daværende tidspunkt, at man endnu ikke havde viden og resultater nok til at formulere år
to af projektet. Dette er tidligere meddelt Fjerkræafgiftsfonden. Det vurderes nu ud fra de fremkomne resultater, om der
skal søges år to af projektet til gennemførelse i 2016.
Projektets resultater
Der er i den økologiske ægproduktion krav om overgang til 100 % økologisk fodring pr. 1. januar 2015. Dette betyder, at
den hidtil tilladte inklusion af 5% konventionelle fodermidler i foderblandingerne ophører. I økologisk ægproduktion har
det været praksis at anvende konventionel majsgluten i foderet, som ud over protein også indeholder gule karotenoider,
der skaber basen for en stabil gul æggeblommefarve i økologiske æg. Produktionen af økologisk majsgluten er lille og
utilstrækkelig til at sikre forsyningen til økologiske foderblandinger.
Derfor er der søgt og beskrevet den foreliggende viden om alternativer til majsgluten både som foderråvarer og som
grovfodertyper, der kan bidrage med karotenoider til æggeblommen i økologisk ægproduktion.
I litteraturen findes en række studier, som baserer sig på anvendelsen af majs, majsgluten, lucerne, og ekstrakter fra
blomster fra Marigold/Tagetes og fra peber/paprika planter som fodermidler. Disse er velkendte og anvendes i den
konventionelle ægproduktion. Nye og alternative fodermidler, der indeholder karotenoider er således mikroalger, marine
blågrøn alger, vandplanter, muslinger og annattofrø, hvilke kan inkluderes i foderblandinger. Afgørende for anvendelsen
af disse fodermidler er ud over effektivitet, som stabil pigmentkilde til æggeblommen, også tilgængelighed i økologisk
form.
Den økologiske ægproduktion adskiller sig ydermere fra den konventionelle med kravet om adgang til udeareal, hvor
hønernes fourageringsbehov skal tilgodeses ved enten, at der er vegetation på udearealet eller ved tildeling af grovfoder.
Grovfoder og vegetation på udearealet er også kilder til karotenoidindtag hos hønen. Græs i udearealet er en effektiv
pigmentkilde til øgning af æggeblommens gule farve. Græs som vegetation er dog ikke en stabil kilde, idet hønerne i det
danske klima kun er sikret græs i sommerhalvåret, og dels betyder arealkravet, at hønerne ikke homogent får afgræsset
hele udearealet. Litteraturen peger på følgende grovfodertyper, der er potentielle gode kilder til karotenoider:
lucerneensilage, rød peber, violet gulerod, grønkål, og nælder, hvoraf de fleste på nær rød peber er dyrkbare i et
tempereret klima.
Forventede effekter
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Projektet skal danne grundlag for en fremtidig indsat på området, videreformidle tilgængelig viden til producenter og
foderstofbranchen og samtidig pege på, hvor der er behov for yderligere indsats i form af forsøg og afprøvninger.
Projektet afsluttes med en workshop/temamøde om den attraktive blommefarve i økologiske æg. Her informeres om
kendt viden og viden opnået i projektet, og hvor der er udfordringer, som der skal findes løsninger på.
Formidling og videndeling vedr. projektet
Der er udarbejdet en rapport, som vil være tilgængelig på www.okologi.dk samt på www.agrsci.dk. Projektets resultater
er desuden præsenteret på et møde for fjerkræproducenter den 6. november 2014.

Note 43. Analyse af medicinanvendelse i slagtekyllingebesætninger
Tilskudsmodtager: DTU
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Ikke gennemført grundet langtidssygdom, jf. ledelsesberetning.
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