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Oversigt over Fjerkræafgiftsfondens bevillinger for 2013 
Fjerkræafgiftsfonden har i forbindelse med den ordinære ansøgningsrunde i august/september 

2012 givet tilskud til 38 projekter i 2013. I fondens budget for 2013 er de enkelte projekter kort 

beskrevet fra side 6 - 21. Budgettet findes under fanen "budget og regnskab". 

For nogle af de støttede projekter har fonden tilknyttet et krav om, at tilskudsmodtager på egen 

hjemmeside skal oplyse om projektets hovedindhold og formål samt angive, hvornår resultatet af 

projektet vil foreligge. I oversigten er linket til projekterne indsat. 

Dansk Slagtefjerkræ 
 

Sygdomsforebyggelse  

1. Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ 1.375.000 kr. 

2. Tilskud til vaccination mod Newcastle disease 1.050.000 kr. 

3. Fødevaresikkerhed - og veterinær forhold 200.000 kr. 

Rådgivning 
 4. Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen 700.000 kr. 

5. Effektivitetskontrol i slagtekyllingeproduktion 700.000 kr. 
6. Rådgivning og konsulentarbejde for slagtefjerkræ 535.000 kr. 

Dyrevelfærd 
 

7. Dyrevelfærd hos slagtefjerkræ 500.000 kr. 

Afsætningsfremme 
 8. 

 Markedsadgang - Asian 325.000 kr. 

Forskning og forsøg  
9. Udvikling af praktisk anvendelig insektværn til slagtekyllingehuse  200.000 kr. 

Uddannelse 
  

10. 
 
Strategisk indsats - uddannelse, forskning og innovation 25.000 kr. 

Danske Æg                 

Rådgivning 
 

11. Rådgivning og konsulentarbejde for ægproduktionen 300.000 kr. 
12. Effektivitetskontrol i ægproduktionen 850.000 kr. 

Afsætningsfremme 

13. Æg og sundhed, 2013 1.000.000 kr. 
Sygdomsforebyggelse 

14. Sygdomsforebyggelse og beredskab for ægproduktionen 909.000 kr. 
Dyrevelfærd 

15. Dyrevelfærd 209.000 kr. 
16. Fjerpilning 376.000 kr. 

Videncentret for Landbrug, Fjerkræ              

Forskning og forsøg  
17. Boksforsøg med konventionelle slagtekyllinger  600.000 kr. 
18. Lugtemission fra moderne slagtekyllingestalde 677.000 kr. 

http://www.danskslagtefjerkrae.dk/aktiviteter/igangvaerende-projekter
http://projektfinansiering.landscentret.dk/Fjerkraeafgiftsfonden/2013/Sider/default.aspx
http://projektfinansiering.landscentret.dk/Fjerkraeafgiftsfonden/2013/Sider/default.aspx
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19. Rapsbiprodukt og ensileret kernemajs til slagtekyllingestalde 125.000 kr. 
20. Bæredygtig øko. ægproduktion gennem alternative fordringsstrategier 386.000 kr. 

Sygdomsforebyggelse 

21. Fjerkræklinikkens beredskab for sygdomsbekæmpelse 800.000 kr. 
Rådgivning 

22. Fjerkræmiljø-, energi- og økonomirådgivning 400.000 kr. 
23. Brandstrategi - nye konsumægstalde 165.000 kr. 

 
 
Det Danske Fjerkræraad  

Sygdomsforebyggelse  
 

24. Zoonosedatabasen for fjerkræbranchen 1.915.000 kr. 
Rådgivning 

25. Udgivelse af bog omhandlende æg- og fjerkræproduktionen 100.000 kr. 

 
 
Aarhus Universitet  

Forskning og forsøg  
26. Bæredygtig økologisk ægproduktion gennem alternative fodringsstrategier til 

optimering af dyrenes sundhed, velfærd og ressourceudnyttelse 351.000 kr. 
27. Avlsstrategi baseret på bredspektret resistens mod smitsomme sygdomme hos 

fjerkræ 150.000 kr. 
28. Fjerpilning og den ernæringsmæssige sammenhæng 400.000 kr. 
29. Dysbakteriose hos slagtekyllinger 443.000 kr. 

 
 
Københavns Universitet  

Forskning og forsøg  
30. Æggelederbughindebetændelse 500.000 kr. 
31. Karakterisering af benproblemer i dansk slagtekyllingeproduktion 250.000 kr. 

Dyrevelfærd 

32. Fodbylder i konsumægproduktion 298.000 kr. 

 
 
Teknologisk Institut / DMRI  

Forskning og forsøg  
33. Vision-hjælpeværktøj til udvendig kødkontrol 350.000 kr. 
34. Optimering af kvalitet og dyrevelfærd - fra indfangning til bedøvelse 150.000 kr. 
35. Holdbarhed: Model for fersk kyllingekød pakket i modificeret atmosfære (MAP) 

og optimeret detailpakning 400.000 kr. 

 
 
 
 
 
  

http://projektfinansiering.landscentret.dk/Fjerkraeafgiftsfonden/2013/Sider/default.aspx
http://projektfinansiering.landscentret.dk/Fjerkraeafgiftsfonden/2013/Sider/default.aspx
http://projektfinansiering.landscentret.dk/Fjerkraeafgiftsfonden/2013/Sider/default.aspx
http://projektfinansiering.landscentret.dk/Fjerkraeafgiftsfonden/2013/Sider/default.aspx
http://projektfinansiering.landscentret.dk/Fjerkraeafgiftsfonden/2013/Sider/default.aspx
http://pure.au.dk/portal/da/projects/baeredygtig-oekologisk-aegproduktion-gennem-alternative-fodringsstrategier-til-optimering-af-dyrenes-sundhed-velfaerd-og-ressourceudnyttelse(d78d9bb8-525f-407c-85ef-7997f1b91d83).html
http://pure.au.dk/portal/da/projects/baeredygtig-oekologisk-aegproduktion-gennem-alternative-fodringsstrategier-til-optimering-af-dyrenes-sundhed-velfaerd-og-ressourceudnyttelse(d78d9bb8-525f-407c-85ef-7997f1b91d83).html
https://djfextranet.agrsci.dk/sites/avlsstrategi/offentligt/Sider/front.aspx
https://djfextranet.agrsci.dk/sites/avlsstrategi/offentligt/Sider/front.aspx
http://pure.au.dk/portal/da/projects/fjerpilning-og-den-ernaeringsmaessige-sammenhaeng(cd21d413-f91d-46e0-8e52-36cda8d351f4).html
http://anis.au.dk/forskning/projekter/projektliste-fjerkrae/dysbakteriose-hos-slagtekyllinger/
http://ivh.ku.dk/english/research/veterinary_clinical_microbiology/preventive_veterinary_microbiology/salp/
http://ivh.ku.dk/english/research/veterinary_clinical_microbiology/preventive_veterinary_microbiology/leg-disorders-in-broilers/
http://www.teknologisk.dk/projekter/projekter-slagteri-og-animalske-produkter/fjerkraeafgiftsfonden-faf/27378,3
http://www.teknologisk.dk/projekter/projekter-slagteri-og-animalske-produkter/fjerkraeafgiftsfonden-faf/27378,3
http://www.teknologisk.dk/projekter/projekter-slagteri-og-animalske-produkter/fjerkraeafgiftsfonden-faf/27378,3
http://www.teknologisk.dk/projekter/projekter-slagteri-og-animalske-produkter/fjerkraeafgiftsfonden-faf/27378,3
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Landbrug & Fødevarer 

Rådgivning  
36. Indsamling og formidling af udenlandsk viden om fjerkræproduktion 311.000 kr. 

 
Afsætningsfremme 
37. Forbrugerdialog 120.000 kr. 

 
 
Dansk Kalkunforening  

Afsætning  
38. Kalkun - information og afsætningsfremme 200.000 kr. 

 

 

  

  

   

 

   

   

   

 


