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Beløb i 1.000 kr.
Senest godkendte budget 

2007
Ændringsbudget 2007

Relativ 

fordeling

af B i %

Ændring

A  => B 

100*(B-A)/A

Note A B C D

INDTÆGTER:
Overført fra forrige år 1.251 3.835 206,6

1 Produktionsafgifter 10.410 10.309 -1,0

Promillemidler 7.180 7.180 0,0
CO2 – midler 75 75

Særbevilling og anden indtægt -

Renter 20 100 400,0

Tilskud til fondsadministration 151 151 0,0

I. Indtægter i alt 19.087 21.650 13,4

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme i alt 1.644 2.019 10,9 22,8

Forskning og forsøg i alt 2.824 2.661 14,3 -5,8

Produktudvikling i alt 0 0 0,0 -

Rådgivning i alt 4.972 5.067 27,2 1,9

Uddannelse i alt 270 306 1,6 13,3

Sygdomsforebyggelse i alt 6.462 6.254 33,6 -3,2

Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0,0 -

Dyrevelfærd i alt 1.516 1.545 8,3 1,9

Kontrol i alt 0 0 0,0 -

Særlige foranstaltninger 631 755 4,1 19,7

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 0 0 0,0 -

II. Udgifter til formål i alt 18.319 18.607 100,0 1,6

Fondsadministration 
Generel fondsadministration 151 151 0,0

Revisionsudgifter 50 55 10,0

2 Bestyrelseshonorar 0 0 -

III. Administration i alt 201 206 2,5

IV. Udgifter i alt 18.520 18.813 1,6

Overførsel til næste år 567 2.837

Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 3 15

Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Det Danske Fjerkræraad 18.319 18.607 100,0 1,6

V. I alt 18.319 18.607 100,0 1,6

Noter til punkterne I - V

1 Produktonsafgifter, se efterfølgende oversigt

2 Der ydes ikke honorar til medlemmer af Fjerkræafgiftsfondens bestyrelse

Fjerkræafgiftsfonden - Ændringsbudget
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Note 1.

Budget 2007 Ændringbudget 2007 Budget 2007 Ændringbudget 2007

Hele året 9 mdr. Hele året 9 mdr.

1. Slagterier

Slagtekyllinger levende vægt 217 163 217 163 1,3 1,3 2.116 2.116

Andet fjerkræ, slagtet vægt 7 5 0 0 0,5 0,5 26 0

2. Rugerier

Slagtekyllinger 116 87 116 87 6 6 5.220 5.220

Hønekyllinger 2,6 1,95 2,6 1,95 90 90 1.755 1.755

Kalkunkyllinger 0,07 0,05 0,00 0,00 6 6 3 0

Gæslinger 0,02 0,02 0,00 0,00 6 6 1 0

Ællinger 2,1 1,6 1,0 0,8 8 8 126 60

Agerhøns, fasaner, rugeæg 2,2 1,7 2,0 1,5 20 20 330 300

3. Pakkerier

Konsumæg 830 623 815 611 1,25 1,25 778 764

4. Eksport

Høns 1,2 0,9 0,5 0,4 0,6 0,6 5 2

Kyllinger 0,5 0,4 3,0 2,3 2,08 2,08 8 47

Kalkuner 1 0,8 1,0 0,8 5 5 38 38

Ællinger 0 0,0 1,0 0,8 1,1 1,1 0 8

5. Strudse

Slagtet,  afrikansk 0,4 0,3 0,2 0,15 30 30 9 5

Slagtet,  emu 0 0 0 15 15 0 0

Slagtet, nanduer 0 0 0 6 6 0 0

Totale afgiftsprovenu 10.415 10.314

Provenu, konsumæg 2.539 2.521

Provenu, slagtefjerkræ 7.837 7.480

Provenu, strudse 9 5

Provenu, vildtfugle 330 300

Tab på uerholdelige fordringer 5 5

Nettoafgiftsprovenu 10.410 10.309

Produktionsafgifter - Budget 2007 -  Ændringsbudget 2007
Budget 2007

Afgifter Provenu

Ændringbudget 2007

Produktion

øre/kg 1.000 kr

øre/stk

mio. stk

mio. stk

kr/stk

kr. /1.000 stk

øre/stk

mio. stk

mio. stk

1.000 stk



05-10-2007

Beløb i 1000 kr.

VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Det Danske Fjerkræraad i alt 18.319 18.607

Sygdomsforebyggelse

1. Generel sygdomsforebyggelse 2.460 2.673

2. Analyser, forældredyrsproduktion i slagtekyllingeproduktionen 1.425 1.101

3. Tilskud til vaccination mod Newcastle Disease 2.008 1.461

4. Veterinær assistance 569 1.019

I alt Sygdomsforebyggelse 6.462 6.254

Rådgivning

5. Konsulentrådgivning fra Landscentret, Fjerkræ 2.226 2.226

6. Projektstyring, generel rådgivning, København 1.616 1.690

7. Produktionsregnskaber 1.013 1.033

8. Varme- og vandinstallation i fjerkræstalde 118 118

I alt Rådgivning 4.972 5.067

Forskning og forsøg

9. Boksforsøg 525 525

10. Immunitet ved Newcastle disease vaccination 421 421

11. Visionklassificering 360 360

12. Slagtekyllingers proteinudnyttelse 353 353

13. Fosfasfrit foder til æglæggende høner 350 350

14. Lugt- og amminiakemission fra slagtekyllingestalde 310 310

15. Afprøvning og forsøg med ænder 188 25

16. Amyloid arthropati 167 167

17. Resistens hos E.coli 150 150

I alt Forskning og forsøg 2.824 2.661

Afsætningsfremme

18. Afsætningsfremme, konsumæg 649 675

19. Afsætningsfremme, slagtefjerkræ 725 1.038

20. Tilskud til afsætningsfremme, Landbrugsraadet 270 306

I alt Afsætningsfremme 1.644 2.019

Dyrevelfærd

21. Hvor sultne bliver slagtekyllingerne i mørkeperioden 596 596

22. Frem mod 2012 - berigede bure 356 356

23. Dyrevelfærd generelt 266 295

24. Fodringsrelaterede benproblemer 185 185

25. Stikprøvekontrol, slagtekyllinger 68 68

26. Trædepudebeskadigelser 45 45

I alt Dyrevelfærd 1.516 1.545

                   Supplerende oplysninger - Ændringsbudget

Senest godkendte 

budget 2007

Ændringsbudget  

2007
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05-10-2007

Beløb i 1000 kr.

                   Supplerende oplysninger - Ændringsbudget

Senest godkendte 

budget 2007

Ændringsbudget  

2007

Specifikation af anvendt 

statsstøtteregel

Særlige foranstaltninger

27. Erhvervs- og produktansvarsforsikring 631 755

I alt 631 755

Uddannelse

28. Tilskud til uddannelse, Landbrugsraadet 270 306

I alt 270 306
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Noter til Supplerende oplysninger  

 
 

1. Generel sygdomsforebyggelse 

 
Formålet med projektet er at sikre en opdateret viden på sygdomsområdet og områder i 
sammenhæng hertil samt at sikre at der udvikles, vedligeholdes og drives en salmonel-
la/Newcastle disease/AI database i overensstemmelse med de foreliggende aftaler med 
myndighederne. 
 
Der håndteres en løbende håndtering af opdatering og indlæsning af filer til salmonella og 
Newcastle disease databasen. Endvidere håndteres der løbende en indkaldelse af prøver og 
overvågning vedrørende indsendelsen af prøver. 
Der er løbende kontakt til myndighederne omkring lovgivningen på området. Projektet vil i de 
kommende år blive inddraget i opfølgningen af iværksættelsen af vaccinationen mod New-
castle disease samt undersøgelse af antistoffer mod Aviær Influenza, herunder administrati-
onen af databasen med tilhørende arbejdsopgaver i form af håndtering af indberetnings-
blanketter, indkaldelse af kontrolprøver til undersøgelse for antistoffer mod Newcastle disea-
se og Aviær Influenza og overvågning af disse. 
Der afholdes en gang i kvartalet møde i Følgegruppen for "God produktionspraksis for frem-
stilling af fjerkræfoder". 
Sekretariatsfunktionerne for denne gruppe samt for de to tekniske arbejdsgrupper og Styre-
gruppen varetages af projektet. 
Der vil under projektet blive lagt en stor arbejdsindsat i koordinering og udarbejdning af en 
fremtidig beredskabsplan for branchen. 
 
 
2. Analyser, forældredyrsproduktionen i slagtekyllingeproduktionen 
 
Formålet med projektet er analyse af rutinemæssige salmonellaprøver i HPR-produktionen. 
 
Branchen har i samarbejde med det offentlige, implementeret en salmonellahandlingsplan 
for den danske slagtekyllingeproduktion. Grundprincippet i denne handlingsplan er elimine-
ring af salmonella fra toppen af produktionspyramiden og ned.  
 
HPR-produktionen er placeret i toppen af produktionspyramiden, og det er derfor afgørende 
at der foretages en omfattende rutinemæssig prøveudtagning i dette led med henblik på på-
visning og isolering af salmonella i denne del af produktionen. 
 
Branchen forventer at projektet vil medvirke til at sikre, at der forsat vil være et meget lav 
forekomst af salmonellabakterier i den danske slagtekyllingeproduktion. Projektet vil endvi-
dere sikre at analyserne blive foretaget på et laboratorium som er valgt ud fra en økonomisk 
og kvalitetsmæssig helhedsvurdering, hvor flere faktorer så som sikkerhed, rådgivning, hur-
tighed m.m. er indgået. 
 
 
 3. Tilskud til vaccination mod Newcastle disease 
 
Det Danske Fjerkræraad administrerer for Fjerkræafgiftsfonden en tilskudsordning for kon-
sumægsproducenter, der i henhold til bestemmelserne i disse retningslinier kan opnå tilskud 
til indkøb og indgivelse af vaccine samt kontrol af vaccinationen mod Newcastle Disease. 
 
Det er ordningens formål at yde tilskud til ejere af konsumægsbesætninger, der i konsu-
mægsproduktionen anvender høner, der er vaccinerede efter bestemmelserne i Fødevare-
styrelsens bekendtgørelse nr. 1022 af 21. oktober 2004 om vaccination af fjerkræ mod New-
castle disease. 
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I forhold til det oprindelige budget 2007 et den samlede udgift reduceret, hvilket skyldes at 
den sats pr. høne der anvendes pr. 1. januar 2007 er reduceret fra 0,74 kr. pr. høne til 0,49 
kr. pr. høne. 
 
 
4. Veterinær assistance 
 
Formålet med projektet er: 
 

• At yde og sikre den nødvendige veterinære assistance og viden til fjerkræproducen-

ter 

• At rådgive og assistere Det Danske Fjerkræraad og andre brancheorganisationer 

vedr. de veterinære forhold indenfor fjerkræ 

• At stille sygdomsdiagnoser samt at rådgive, behandle og forebygge i forbindelse med 

fjerkræsygdomme 

• At formidle og realisere den nyeste veterinære viden til fordel for fjerkræproduktion. 

 
Projektet varetages af Landscentret, Fjerkræ. 
 
I 2006 fik Landscentret Fjerkræ bevilget kr. 450.000 til overførsel af viden fra Fjerkræklinik-
ken til praktiserende dyrlæger. Beløbet skulle dække afholdelse af kurser, ajourføring og 
sparringsfunktion til de praktiserende dyrlæger samt løbende overførsel af veterinær viden. 
Beløbet skulle samtidig bruges til at afdække kundernes behov samt til at tilpasse og overfø-
re den veterinære rådgivning til den fremtidige produktion. 
 
I 2006 lykkedes det Landscentret Fjerkræ at få alternative finansieringsmuligheder til at gen-
nemføre disse aktiviteter, og de kr. 450.000 blev derfor ikke anvendt. 
 
Der blev afholdt kursus for dyrlæger -  både de praktiserende og dyrlæger i det offentlige 
kontrolsystem med en stor mødedeltagelse i 2006. Desuden blev der igangsat mange andre 
projekter og aktiviteter i den forbindelse, så som IB-screening. 
  
I forbindelse med vores snak med dyrlæger og under kurset, var det åbenlyst, at kontroldyr-
læger i offentlig regi (fødevareregionerne) har behov for og ønske om at vide mere om fjer-
kræsygdomme. For på den måde at yde en mere produktionsorienteret sagsbehandling. 
  
Landscentret har haft møde med de beslutningsdygtige embedsmænd i Fødevarestyrelsens 
regionskontorer og de vil meget gerne deltage i et ”skræddersyet” kursusforløb, hvor de kan 
få en bedre indsigt i produktion, sygdomme og de udfordringer der ligger i fjerkræproduktion. 
  
Landscentret ser denne aktivitet som værende til stor gavn for producenterne i forbindelse 
med deres kontakt med de offentlige kontrolmyndigheder. 
  
Udover dette ”skræddersyet” program, har Landscentret igen i år (2007) inviteret dyrlæger til 
kursus i fjerkræsygdomme. 
  
På baggrund i ovenstående har Fjerkræafgiftsfonden genbevilliget kr. 450.000 til en fortsæt-
telse af arbejdet i 2007 
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5. Konsulentrådgivning fra Landscentret, Fjerkræ 
 
Som led i den landsdækkende konsulentvirksomhed tilbydes de danske fjerkræproducenter 
rådgivning, vejledning og støtte fra specialister med en høj grad af faglig viden i lighed med 
andre områder inden for den danske landbrugsproduktion. 
 
Det er projektets formål at yde en uvildig og højt kvalificeret generel faglig rådgivning og en 
løbende dialog med Det Danske Fjerkræraad, Dansk Slagtefjerkræ, Danske Æg samt Dansk 
Erhvervsfjerkræ. Det er desuden målet at opretholde et beredskab med høj faglig kompe-
tence inden for områderne konsumægsproduktion, rugeægsproduktion, slagtekyllingepro-
duktion, fjerkræbyggeri, inventar og miljø. 
 
 
6. Projektstyring, generel rådgivning, København 
 
Formålet med dette projekt er 

 
- at finansiere sagsbehandlingen på en række fagområder 
- at sikre, at sekretariatet har det nødvendige ressourceredskab til løsning af 

de ad hoc-opgaver, som ikke falder ind under allerede eksisterende projek-
ter. 

 
De fagområder, der finansieres via dette projekt er bl.a.: 
 

- tolkning og implementering af lovgivning af generel karakter 
- rådgivning om miljøforhold 
- opgaver i forhold til forsknings- og uddannelsesinstitutioner, herunder kon-

takter til udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner 
- vedligeholdelse af branchens statistiske beredskab (herunder udarbejdelse 

af årsberetning) 
- kursus- og efteruddannelsesaktiviteter etc. 

 
 
7. Produktionsregnskaber 
 
Målsætningen for ”Produktionsregnskaber for slagtekyllinge- og konsumægsproduktionen - 
effektivitetskontrol” er at give den enkelte producent et godt materiale til belysning af udvik-
lingen i egen produktion sammenholdt med den generelle udvikling. Målsætningen er ligele-
des at sikre, at branchen er fuldt opdateret omkring den produktivitetsmæssige og økonomi-
ske situation i produktionens forskellige driftsgrene. 
 
Effektivitetskontrollen er fjerkræbranchens centrale database til registrering af produktionens 
tekniske og økonomiske resultat. Resultaterne opgøres på husniveau (for æglæggere pr. 
uge og for slagtekyllinger pr. afsluttet hold), men da fjerkræproduktionen er koncentreret på 
få farme, bliver data hurtig en begrænset ressource. Ved at foretage en central registrering 
for hele branchen sikres data den største bredde.  
l modsætning til de øvrige husdyrgrene har fjerkræproduktionen ingen særlig landøkonomisk 
opgørelse over produktionens produktivitet og økonomi. Fjerkræproduktionen har bl.a. derfor 
selv foretaget sådanne opgørelser igennem mange år.  
 
Anvendelsen af data kan deles i fire hovedområder:  
- opgørelse af den enkelte fjerkræproduktions resultat 
- etablering af relevant branchebaseret sammenligningsgrundlag for den enkelte fjerkræ 
produktionsresultat 
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- dokumentation af udviklingen i de tekniske og økonomiske resultater for branchens forskel-
lige driftsgrene 
- særlige analyser 
 
 
8. Varme- og vandinstallation i fjerkræstalde 
 
 Mange slagtekyllingeproducenter har behov for at renovere varmeanlægget pga. trædepu-
deproblematikken, hvilket medfører et behov for bedre varmekapacitet samt en bedre var-
mefordeling. De aktuelle høje oliepriser, vil også medføre nogle investeringer i nyt varmean-
læg. Når der i dag ikke findes anvisninger/vejledninger til etablering af varmeanlæg, vil der 
være stor risiko for fejlinstallationer. 
 
Projektets formål er således at udarbejde en detaljeret anvisning på udførelse/etablering af 
varme- og vandsystem i en standard slagtekyllingestald. Resultatet heraf vil også kunne an-
vendes i opdrætsstalde. 
 
 
9. Boksforsøg 
 
Formålet er at generere håndgribelige og praktisk sammenligne forsøgsresultater, som alle 
slagtekyllingeproducenter straks kan anvende på egen farm til at optimere kyllingernes vel-
færd, produktivitet og slagteværdi.  
 
Resultater fra boksforsøgene skal sikre, at ny viden eller nye produkter hurtigt afprøves un-
der praktiske forhold og straks herefter gøres tilgængelige for hele slagtekyllingebranchen. 
Boksforsøgene udføres i et eller flere kommercielle kyllingehuse, hvor klima og smittepres er 
meget lig det, der findes hos mange af landets slagtekyllingeproducenter.  
 
Det er altafgørende for den danske slagtekyllingebranches konkurrenceevne (både på høj-
prismarkeder og på verdensmarkedet), at der hele tiden foregår en hurtig og effektiv over-
førsel til slagtekyllingeproducenterne af relevant ny viden fra forskningsinstitutioner, avlsfir-
maer og andre virksomheder. Boksforsøgene har i mere end 10 år medvirket til denne vi-
denoverførsel. 
 
 
10. Immunitet ved Newcastle disease vaccination 
 
Formålet med dette projekt er at bidrage til forbedret vurdering af beskyttende immunitet 
mod Newcastle disease efter vaccination. Det ansøgte projekt er tænkt som en forlængelse 
af projektet: Udvikling af nye metoder til undersøgelse af det cellulære immunrespons med 
henblik på forbedret vurdering af beskyttende immunitet ved Newcastle disease vaccination, 
der blev bevilget af Fjerkræafgiftsfonden i 2005.  
 
Projektet fokuserer på at anvende de udviklede metoder til identifikation af parametre, der 
korrelerer med beskyttende immunitet mod Newcastle disease. I dette projekt vil vaccinere-
de høns med forskellig genetisk baggrund således blive undersøgt mht. deres vaccinations-
respons og efterfølgende blive udsat for en eksperimentel Newcastle disease virus infektion. 
Det vil herefter være muligt at vurdere hvilke immunologiske parametre, der spiller den stør-
ste rolle i forhold til beskyttelse mod infektion/sygdom. Identifikation af disse parametre er et 
vigtig skridt på vejen til at kunne foretage meningsfyldte vurderinger af vaccinationssucces i 
kommercielle besætninger. 
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11. Visionklassificering 
 
Projektets mål er at udvikle og teste et visionbaseret klassificeringssystem til bedømmelse af 
slagtekyllingers kropssammensætning. Systemet skal kunne installeres på slagtegangen i 
fjerkræslagterierne. Der udvikles et system til kvalitetssikring af klassificeringen. Med ud-
gangspunkt i klassificeringsdata udvikles en afregningsmodel baseret på slagtekroppenes 
afsætningsværdi. Formålet med klassificerings- og afregningssystemet er at sikre en retfær-
dig afregning til producenterne samt at optimere råvaretilgangen, råvareudnyttelsen og der-
med indtjeningen i hele slagtekyllingebranchen.  
 

 

12. Slagtekyllingers proteinudnyttelse 
 
Det overordnede formål med projektet er, at bidrage til at foder til danske slagtekyllinger 
sammensættes så produktionsresultater og slagtekvalitet optimeres, samtidig med at udskil-
lelsen af overskydende kvælstof til miljøet minimeres. Derfor skal der indsamles relevant vi-
den vedrørende optimering af proteinforsyningen til moderne slagtekyllinger. Denne viden 
skal evalueres blandt eksperter og relevante aktører i branchen. Endelig søges de opnåede 
konklusioner afprøvet i forsøg. De koncepter der afprøves skal fokusere på, at frembringe 
viden der ikke bare maksimerer udbyttet, men også i høj grad lægger vægt på ressourceud-
nyttelse. Derfor lægger denne ansøgning op til at fokusere på hvor vi får mest muligt ud af 
mindst mulig indsats. Formålet med den forsøgsmæssige del af dette projekt er derfor, at 
optimere proteinforsyningen i startfoderet til slagtekyllinger, der jo kun udgør en begrænset 
del af de totale foderomkostninger. Den følgende effekt af forskelle i proteinniveau i vokse- 
og slutfoder vil ligeledes blive undersøgt. 
 
 
13. Fosfatfrit foder til æglæggende høner 
  
Det er projektets formål at undersøge, om de resultater, som er fundet gennem korte forsøg 
vedr. reduktion af fosfor i foder på Forskningscenter Foulum og Landscentret, fjerkræ, kan 
overføres til praksis. Det er samtidig formålet at få fastlagt effekten af reduceret foderfosfat 
på æg- og især skalkvaliteten på langt sigt, at korrelere skalkvalitetsmålene til knækægs- 
frekvensen under produktionen og at undersøge effekten på hønernes vingeknogler. 
Skalkvaliteten har stor betydning for forekomsten af knækæg og dermed produktions- 
økonomien samt risikoen for mikroskopiske revner og invasion af mikroorganismer, der kan 
kontaminere æggets indre og dermed forringe fødevaresikkerheden for forbrugerne. Dette 
undersøges i et storskalaforsøg. Projektet er fortsat fra 2006. 
 
 
14. Lugt- og ammoniakemission fra slagtekyllingestalde 
 
Der skal i forlængelse af lugtmålingerne fra 2005/06 indsamles mere viden om lugtvariatio-
nen gennem hele produktionsperioden, over døgnet samt over året, idet de foreløbige frem-
tidige normtal for lugt indikerer, at afstandskravet mellem produktionsanlægget og nabobe-
boelser/byzone skal øges 3 til 5 gange i forhold til i dag. 
 
Et af hovedformålene er derfor, at indsamle mere nuanceret tal for lugtemissionen. 
  
Endvidere skal der fremskaffes mere viden om normal ammoniakemission fra slagtekyllinge-
stalde med god management med henblik på at kunne dokumentere den reelle fordampning 
til brug for en revidering af normtallene for ammoniakemissionen - tal som ligger til grund for 
myndighedernes vurdering af en produktions forsatte eksistens og/eller udvidelsesmulighe-
der. 
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Endelig vil den indsamlede viden munde ud i bedre rådgivning vedrørende ventilationssty-
ring og videreudvikling af emissionsbegrænsende ventilationssystemer herunder eventuel 
mulighed for luftrensning af delstrømme af afkastluften. 
 
 
15. Afprøvning og forsøg med ænder 
 
Efter lukning – omkring årsskiftet 2006/2007 af det eneste slagteri i Danmark, der slagtede 
ænder er afprøvning og forsøg med ænder sat i bero. 
 
 
16. Amyloid arthropati 
 
På baggrund af allerede indsamlede produktionsdata, kliniske og patologiske observationer 
og isolerede bakteriestammer (Enterococcus faecalis) søges årsagerne til det stærkt 
tabsvoldende sygdomskompleks kortlagt m.h.p. iværksættelse af forebyggende foranstalt-
ninger og sikring af dyrevelfærd. I denne sammenhæng søges specielt den genetiske diver-
sitet af danske isolater af Enterococcus faecalis kortlagt m.h.p. at undersøge, om en enkelt 
eller beslægtede kloner af E. faecalis forekommer i forbindelse med amyloid arthropati. End-
videre sammenlignes danske og udenlandske stammer isoleret fra amyloid arthropati. Ende-
lig søges betydningen af påviste klon(er) af E. faecalis, vært og disponerende faktorer afkla-
ret gennem eksperimentelle undersøgelser. Projektet er fortsat fra 2006. 
 

 

17. Resistens hos E. coli 

  
Gennem cross-sectional og case control studier af forekomst, udbredelse og epidemiologi af 
antibiotikaresistens i fjerkræproduktionen samt karakterisering af det genetiske grundlag her-
for hos Escherichia coli er det projektets formål at tilvejebringe grundlæggende og anvendt 
viden specielt m.h.p. iværksættelse af forebyggende tiltag til sikring af effektiv behandling, 
produktivitet og velfærd i store dyrepopulationer og fortsat sikring af høj fødevaresikkerhed 
omkring fjerkræprodukter. Projektet er fortsat fra 2006. 
 
 
18.  Afsætningsfremme, konsumæg 
 
Der ønskes gennemført en forbrugerundersøgelse primo 2007.  
 
Kampagnen for fremme af afsætningen af æg ønskes fortsat. Det indtil nu anvendte ”omelet 
univers” justeres, men hjemmesiden www.omelet.dk bevares som lanceringsinstrument for 
kampagnen. De nuværende opskrifter på siden bevares ligeledes som inspiration. 
 
I 2007 foreslås kampagnen fokuseret på 2 hovedområder:  
Det første er inspiration til madlavning i køkkenet sammen med børn (målgruppe 7-14 år) 
samt et oplæg til påskeaktiviteter.  Det andet er en kampagne fra grill sæsonens start med 
forslag til aktiviteter omkring grillen. Begrundelsen er, at ægsalget traditionelt dykker på det 
tidspunkt, og denne tendens ønsket modvirket.  
 
Projektet har i tidligere år været optaget med Danske Æg som tilskudsmodtager. Efter dan-
nelsen af Danish Meat Association som en er fælles faglig og administrativ enhed for den 
danske svinekøds-, oksekøds-, fjerkrækød- og ægsektor ydes tilskuddet nu til Det Danske 

Fjerkræraad. 
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Der er medtaget nye aktiviteter vedrørende udarbejdelse af en hjemmeside til faget hjem-
kundskab, der giver mulighed for at få fremmet oplysning om sektorens produktion og an-
vendelse af produkter i undervisningen. 
 
 

19. Afsætningsfremme, slagtefjerkræ 
 
Formålet med projektet er at udarbejde et fagligt og lærende, men samtidig oplevelsesrigt 
undervisningsmateriale til samfundsfag på 9.-10.klassetrin i grundskolen (folkeskolen). Un-
dervisningsmaterialet vil omhandle dansk landbrug og i særdeleshed dansk kyllingeproduk-
tion set i et samfundsmæssigt perspektiv.  
 
Målet er at give eleverne en større viden om sammenspillet mellem menneske og stat, sam-
fund, kultur og natur ved at beskrive udviklingen i dansk landbrug og den danske kyllinge-
produktion. Materialet skal styrke elevernes viden om globalisering set i et større perspektiv. 
Om dens indflydelse på henholdsvis U-lande og I-lande med fokus på det danske samfund, 
hvor landbruget har en central rolle for Danmarks økonomi. Om dens indflydelse på dansk 
landbrugs konkurrenceevne både på hjemmemarkedet og eksportmarkederne. Om den sti-
gende import af udenlandske kyllingeprodukter og vareudbudet i detailhandlen til de danske 
forbrugere.  
 
Derudover vil undervisningsmaterialet give eleverne forståelse for, hvordan de selv er del af 
samfundet og både påvirkes af og kan påvirke samfundet ved at tage stilling og stille krav 
som kritiske forbrugere. 
 
Projektet har i tidligere år været optaget med Dansk Slagtefjekræ som tilskudsmodtager. Ef-
ter dannelsen af Danish Meat Association som en er fælles faglig og administrativ enhed for 
den danske svinekøds-, oksekøds-, fjerkrækød- og ægsektor ydes tilskuddet nu til Det Dan-
ske Fjerkræraad. 
 
Der er medtaget nye aktiviteter vedrørende udarbejdelse af en hjemmeside til faget hjem-
kundskab, der giver mulighed for at få fremmet oplysning om sektorens produktion og an-
vendelse af produkter i undervisningen.  Endvidere iværksættes aktiviteter med henblik på at 
fjerkrækød bliver omfattet af "FOKUS" – håndbogen i den elektroniske udgave på 
www.fokuskod.dk. Håndbogen beskriver de forskellige kødtyper, hvad der karakteriserer 
dem og hvilke forhold, der har indflydelse på kvaliteten samt og deres anvendelser i storkøk-
kener. Bogen er specielt rettet mod storkøkkener. 
 
 
20. Tilskud til afsætningsfremme, Landbrugsraadet 
 
Det Danske Fjerkræraads medlemsbidrag til Landbrugsraadet anvendes delvist til finansie-
ring af udgifterne ved Landbrugsraadets afsætningsfremmende aktiviteter. Bidraget fastsæt-
tes i henhold til produktionsværdien. 
 
Landbrugsraadet aflægger særskilt regnskab for anvendelsen af medlemsbidrag med oprin-
delse i § 6-afgifter (produktionsafgifter og promillemidler).  1/2-delen af Det Danske Fjerkræ-
raads medlemsbidrag finansieres af tilskud fra Fjerkræafgiftsfonden fordelt på aktiviteter un-
der afsætningsfremme og uddannelse. 
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21. Hvor sultne bliver slagtekyllingerne i mørkeperioden 
 
Det er projektets formål at kvantificere i hvilken udstrækning slagtekyllinger føler sult efter en 
mørkeperiode, og hvordan denne sultfølelse afhænger af mørkeperiodens længde og kyllin-
gernes alder.  Projektet tager udgangspunkt i de forslag, der diskuteres i forbindelse med det 
kommende EU-direktiv vedr. hold af slagtekyllinger. 
 
 
22. Frem mod 2012 – berigede bure 
 
Formålet er at formulere en ny management guide med praktisk anvendelig viden om an-
vendelse af og økonomi ved de nye berigede bure samt fleretagesystemer til ægproduktion. 
Det er endvidere målet at sammenligne den praktiske anvendelighed af 3 strøelsestyper til 
høner i berigede bure. Producenten skal med guiden i hånden have et godt grundlag for en 
beslutning om valg af anlæg. Management guiden skal endvidere kunne anvendes, når æg-
branchen udformer den fremtidige strategi for produktionen.  
 
Projektet har 3 faser. I første fase opsamles den nyeste viden om indretning og praktisk an-
vendelse af berigede bure og fleretagesystemer. Viden- og dataopsamlingen sker fra littera-
turen samt via studieture og interview af producenter i ind- og udland med berigede bure og 
fleretagesystemer. Fase 2 omfatter et storskalaforsøg i berigede bure, hvor 3 strøelsestyper 
sammenlignes hos 3 forsøgsværter. I fase 3 sammenfattes relevant ny viden fra fase 1 og 2 
til en management guide. 
 
 
23. Dyrevelfærd generelt 
 
Projektets formål er at varetage den generelle og løbende sikring af, at branchen er fuldt op-
dateret omkring dyrevelfærdsmæssige forhold i fjerkræsektoren. Endvidere vedligeholdes 
databaser for forskellige dyrevelfærdsregistreringer efter aftale med myndighederne.  Myn-
dighedernes dyrevelfærdskontrol af slagtekyllingebesætninger sker også inden for projektets 
rammer. 

På branchens vegne opretholdes en løbende kontakt med de danske myndigheder og bi-
stand ydes ved deltagelse i arbejdsgrupper af forskellig kategori. Via udenlandske kontakter 
dels via organisationer og dels via forskningsinstitutioner og universiteter sikres højt kend-
skab til den faglige basis for fjerkræets velfærd såvel som der vedligeholdes og udbygges 
netværk med ovennævnte. 

 
24. Fodringsrelaterede benproblemer 
 
Dette projekt indeholder tredje og sidste fase af et igangværende projekt. Fase 3 omfatter 
observationer af benproblemer i kommercielle flokke samt udformning af konkrete anbefalin-
ger til, hvordan man reducerer forekomsten af benproblemer.  
  
Projektets formål er at få en grundig kortlægning og beskrivelse af nye og/eller fodringsrela-
terede gang- og benproblemer i kommercielle slagtekyllingeflokke. På grundlag af disse ob-
servationer samt den viden der opnås i projektets to første faser skal der udformes konkrete 
anbefalinger, der klart fortæller slagtekyllingeproducenterne, hvad de skal være opmærk-
somme på for altid at opdage problemerne i tide og agere herpå. Anbefalingerne skal endvi-
dere indeholde handlingsplaner for hvordan man hurtigt og effektivt griber ind overfor kyllin-
geflokke, hvor der opstår forskellige typer af benproblemer.  
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25. Stikprøvekontrol, slagtekyllinger 
 
Betaling for stikprøvekontrol af besætninger med slagtekyllinger, jf. § 11 i bekendtgørelse nr. 
1069 af 17. december 2001 om hold af kyllinger og rugeægsproduktion skal ske gennem 
Fjerkræafgiftsfonden. 
 
 
26. Trædepudebeskadigelser 
 
På baggrund af grundlæggende vævsmikroskopiske-, årsagsmæssige- og epidemiologiske 
undersøgelser er det projektets formål at generere grundlæggende viden om og forståelse af 
sygdomsprocessen i forbindelse udvikling af trædepudebeskadigelser i slagtekyllingeproduk-
tionen m.h.p. identifikation og iværksættelse af forebyggende tiltag og optimere det nuvæ-
rende lovmæssige grundlag. 
 

 

27. Erhvervs- og produktansvarsforsikring 
 
Det Danske Fjerkræraad har på branchens vegne tegnet en kombineret erhvervs- og pro-
duktsansvarsforsikring, der dækker fjerkræslagterier, ægpakkerier, ægproduktvirksomheder 
samt gårdbutikker med strudsekød. En del af præmien dækkes af midler fra Fjerkræafgifts-
fonden. 
 
 
28. Tilskud til uddannelse, Landbrugsraadet 
 
Det Danske Fjerkræraads medlemsbidrag til Landbrugsraadet anvendes delvist til finansie-
ring af udgifterne ved Landbrugsraadets afsætningsfremmende aktiviteter. Bidraget fastsæt-
tes i henhold til produktionsværdien. 
 
Landbrugsraadet aflægger særskilt regnskab for anvendelsen af medlemsbidrag med oprin-
delse i § 6-afgifter (produktionsafgifter og promillemidler).  1/2-delen af Det Danske Fjerkræ-
raads medlemsbidrag finansieres af tilskud fra Fjerkræafgiftsfonden fordelt på aktiviteter un-
der afsætningsfremme og uddannelse. 


