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Ledelsespåtegning

Vi har d.d. aflagt regnskab for 2005 for Fjerkræafgiftsfonden. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med
Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 987 af 6. oktober 2004 om administration og revision af 
promille- og produktionsafgiftsfondeafgiftsfonde m.v. inde for jordbrugs- og fiskeriområdet, og giver 
efter vor mening et retvisende billede af Fjerkræafgiftsfondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt
resultatet

København, den 3. maj 2006

Daglig ledelse

Tage Lysgaard
generalsekretær

Bestyrelse

Jens Peter Rønholt Claus Zakarias Erik Dam Jensen Anders Dalum Hansen
formand

Per Pedersen Martin Merrild Lars Lunding Flemming Jessen Haugaard

Magne Bisgaard Pernille Fraas Johnsen Hanne Holgaard Helle Risdahl Juul-Madsen
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Revisionspåtegning

Til ledelsen i Fjerkræafgiftsfonden
Vi har revideret regnskabet for Fjerkræafgiftsfonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2005
siderne 1 - 10, der aflægges i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om administration og  
revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. Fjerkræ-
afgiftsfondens ledelse har ansvaret for regnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke 
en konklusion om regnskabet.
Den udførte revision
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 987 af 6 oktober
2004 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v inden for jordbrugs- og 
fiskeriområdet samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver at vi tilrettelægger og udfører 
revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejl-
information og at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende  bekendtgørelse.
Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i regnskabet anførte 
beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabs-
praksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation
af regnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklu-
sion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af Fjerkræafgiftsfondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af Fjerkræafgiftsfondens aktiviteter for regnskabs-
året 1. januar - 31. december 2005 og at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med forannævnte
bekendtgørelse

København, den 3. maj 2006
Revisionsfirmaet Erik Christensen

statsautoriserede revisorer I/S

Henrik Sattrup
statsaut. revisor



Side 5 af 10

Beløb i 1.000 kr. Senest godkendte 
budget Regnskab Relativ fordeling af B 

i %
Afvigelse                  

(B-A/A)  *100%

Note A B C D

INDTÆGTER:
Overført fra forrige år 780 780 0,0

1 Produktionsafgifter 14.364 14.570 1,4
2 Promilleafgifter 9.077 9.077 0,0

Renter 20 21 5,0
Tilskud til fondsadministration 151 151 0,0

I. Indtægter i alt 24.392 24.599 0,8

UDGIFTER:
4 Samlede tilskud fordelt på formål 

Rådgivning 7.322 7.776 36,9 6,2
Sygdomsforebyggelse 6.991 6.048 28,7 -13,5
Forskning og forsøg 3.945 3.737 17,7 -5,3
Afsætningsfremme 1.897 1.666 7,9 -12,2
Uddannelse 367 366 1,7 -0,3
Dyrevelfærd 811 609 2,9 -24,9
Særlige foranstaltninger
Produktansvarsforsikring 913 856 4,1 -6,2

II. Udgifter til formål i alt 22.246 21.058 100,0 -5,3

Fondsadministration 
Generel fondsadministration 151 151 0,0
Revisionsudgifter 50 50 0,0

3 Bestyrelseshonorar 0 0
Øvrige udgifter og tab på debitorer 5 2 -60,0

III. Administration i alt 206 203 -1,5

IV. Udgifter i alt 22.452 21.261 -5,3

Overførsel til næste år 1.940 3.338
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 8,6 15,7

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Det Danske Fjerkræraad 20.856 19.922 94,6 4,5
Danske Æg 1.190 1.041 4,9 12,5
Dansk Slagtefjerkræ 200 95 0,5 52,5

VI. I alt 22.246 21.058 100,0 5,3

Fjerkræafgiftsfonden - Regnskab 2005



Side 6 af 10

Fjerkræafgiftsfonden - Regnskab 2005

Beløb i 1. 000 kr. Regnskab Regnskab
2004 2005

A B
5 V. Balance 

Aktiver 
Likvide midler:
Indestående i bank 2.614 5.820
Tilgodehavender:
Afgiftsdebitorer 1.507 1.975
Andre tilgodehavender 204
Aktiver i alt 4.325 7.795

Passiver 
Kreditorer:
Skyldige tilskud:
Det Danske Fjerkræraad 213 2.806
Danske Æg 0 1.302
Dansk Slagtefjerkræ 277 95
Andre kreditorer 55 254
Fondskapital:
Overført fra forrige år 3.278 780
Årets resultat -2.498 2.558
Overførsel til næste år 780 3.338
Passiver i alt 4.325 7.795
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Fjerkræafgiftsfonden - Regnskab 2005
6 Supplerende oplysninger:

Noter til punkterne I - VI

Note 1 - Produktionsafgifter Produktions- Regnskab
afgiftssats mængde Beløb t.kr

1. Slagterier øre/kg. 1000 tons
Slagtekyllinger, levende vægt 1,3 248,6 3.232
Andet fjerkræ, slagtet vægt 0,5 6,0 32

2. Rugerier øre/stk. mio.stk.
Slagtekyllinger, levende vægt 3,5/6,0 136,6 7.919
Hønekyllinger 90 2,8 2.521
Kalkunkyllinger 6,0 0,17 10
Gæslinger 6,0 0,07 4
Ællinger 4/8 1,6 122
Agerhøns, fasaner, rugeæg 20,0 2,00 402

3. Pakkerier kr/1.000 stk. mio.stk.
Konsumæg 0,25 846,0 212

4. Eksport øre/stk. mio.kr.
Høns 0,6 1,6 10
Kyllinger 1,28/2,08 0,5 11
Kalkuner 5,0 1,0 52

5. Strudse kr./stk. 1.000 stk.
Slagtet, afrikansk 150 0,3 43
Slagtet, emu 75 0,0 0
Slagtet, nanduer 30 0,0 0
Totalt afgiftsprovenu 14.570

Provenu, konsumæg 2.743
Provenu, slagtefjerkræ 11.382
Provenu, strudse 43
Provenu, vildtfugle 402

14.570

Seneste god-
Note 2 - Promilleafgiftsfonden kendte budget Regnskab

Ordinært tilskud 8.867 8.867
CO 2 midler 210 210
I alt 9.077 9.077

der er anvendt til delvis dækning af følgende aktiviteter:

Ordinære midler:
Sygdomsforebyggelse 4.700 4.700
Rådgivning 1.867 1.867
Forskning og forsøg 1.500 1.500
Afsætningsfremme 500 500
Dyrevelfærd 300 300

8.867 8.867
Co2 midler:
Sygdomsforebyggelse 210 210
I alt 9.077 9.077

Note 3 - Bestyrelseshonorarer
Der ydes ikke honorarer til medlemmerne af Fjerkræafgiftsfondens bestyrelse.
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VII. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Det Danske Fjerkræraad i alt 20.856 19.922

Rådgivning

Konsulentrådgivning, Skejby 2.962 2.962
Projektstyring, generel rådgivning, København 2.924 3.150
Produktionsregnskaber 1.342 1.569
Dokumentation af økologisk ægproduktion 94 95

I alt Rådgivning 7.322 7.776

Sygdomsforebyggelse

Generel sygdomsforebyggelse 2.705 2.615
Tilskud til vaccination mod Newcastle Disease 2.050 1.567
Analyser, forældredyrsproduktion i slagtekyllingeproduktion 1.948 1.699
Analysemateriale mv., slagtekyllinger 178 82
I alt Sygdomsforebyggelse 6.881 5.963

Forskning og forsøg

Robuste og harmoniske kyllinger 761 783
Reduktion af fosforudskillelse fra æglæggende høner 656 656
Boksforsøg 615 651
Fodringens betydning for slagtekroppens kvalitet 410 410
100% økologisk foder til fjerkræ 333 169
Skeletudvikling og fedtaflejring 323 323
Øget kvalitet i økologisk opdræt 246 246
Afprøvning og forsøg med ænder 237 259
Coccidiostatfrit foder til slagtekyllinger 154 154
Afprøvning af afstamninger 123 0
Byggeblad, økologiske kyllinger 87 86

I alt Forskning og forsøg 3.945 3.737

Særlige foranstaltninger

Erhvervs- og produktansvarsforsikring 913 856

I alt Særlige foranstaltninger 913 856

Supplerende oplysninger - Regnskab 2005

Beløb i 1000 kr. Senest godkendte 
budget Regnskab 
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Supplerende oplysninger - Regnskab 2005

Beløb i 1000 kr. Senest godkendte 
budget Regnskab 

Dyrevelfærd

Moniteringsprojekt i slagtekyllingeproduktionen 261 292
Grovfoder til agerhøns 201 201
Faktorer af betydning for trædepudesundheden 154 13
Trædepudesundhed og hudskader hos slagtekyllinger 103 103
Stikprøvekontrol, slagtekyllinger 92 0

I alt Dyrevelfærd 811 609

Afsætningsfremme

Tilskud til afsætningsfremme, Landbrugsrådet 367 366
Åbent landbrug 250 249

I alt Afsætningsfremme 617 615

Uddannelse

Tilskud til uddannelse, Landbrugsrådet 367 366

I alt Uddannelse 367 366

Danske Æg i alt 1.190 1.041

Afsætningsfremme

Afsætningsfremme, konsumæg 1080 956

I alt Afsætningsfremme 1080 956

Sygdomsforebyggelse

Generel sygdomsforebyggelse 110 85

I alt Sygdomsforebyggelse 110 85

Dansk Slagtefjerkræ i alt 200 95

Afsætningsfremme

Afsætningsfremme, slagtefjerkræ 200 95

I alt Afsætningsfremme 200 95
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Beløb i 1000 kr.

INDTÆGTER:
Overført fra forrige år 4.122 6.838 3.603 3.278 780
Produktionsafgifter 12.086 7.505 9.663 10.478 14.570
Promilleafgifter 8.435 8.904 8.909 8.251 9.077
Særbevilling 0 0 0 9.583 0
Renter 252 175 66 41 21
Tilskud til fondsadministration 151 151 151 151 151

I. Indtægter i alt 25.046 23.573 22.392 31.782 24.599

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål 
Rådgivning i alt 6.515 7.194 7.448 7.682 7.776
Sygdomsforebyggelse i alt 6.153 6.216 5.572 4.734 6.048
Forskning og forsøg i alt 3.076 2.381 2.913 3.589 3.737
Afsætningsfremme i alt 1.332 2.354 1.697 2.640 1.666
Dyrevelfærd i alt 0 0 0 307 609
Uddannelse i alt 443 457 339 359 366
Særlige foranstaltninger:
Produktansvarsforsikring i alt 488 755 944 888 856
Newcastle Disease erstatning i alt 0 0 0 10.595 0

II. Udgifter til formål i alt 18.007 19.357 18.913 30.794 21.058

Fondsadministration 
Generel fondsadministration 151 151 151 151 151
Revisionsudgifter 48 48 49 54 50
Bestyrelseshonorar 0 0 0 0 0
Øvrige udgifter og tab på debitorer 2 414 1 3 2

III. Administration i alt 201 613 201 208 203

IV. Udgifter i alt 18.208 19.970 19.114 31.002 21.261

Overførsel til næste år 6.838 3.603 3.278 780 3.338
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 37,6 18,0 17,1 2,5 15,7

Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Det Danske Fjerkræraad 17.586 19.057 18.503 30.194 19.922
Danske Æg 0 0 0 0 1.041
Dansk Slagtefjerkræ 421 300 410 600 95

V. I alt 18.007 19.357 18.913 30.794 21.058

Fjerkræafgiftsfonden - Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår

Regnskab                   
2001

Regnskab           
2002

Regnskab           
2003

Regnskab           
2004

Regnskab           
2005 



FJERKRÆAFGIFTSFONDEN v/ Det Danske Fjerkræraad 
Axelborg, Axeltorv 37, 1609 København V – telefon 3325 4100 – telefax 3325 1121 – e-mail fa@poultry.dk – CVR 12023693 

 
            
            
            
  
            
            
            
            
        

Beretning 
vedrørende 

Fjerkræafgiftsfondens virksomhed i regnskabsåret 

1. januar 2005 - 31. december 2005. 
 
 
Fjerkræafgiftsfonden opkræver afgifter i medfør af i lov om administrationen af Det 
Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., jf. 
lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004 (Bemyndigelsesloven). 
 
 
Fjerkræafgiftsfonden administreres af 
 
    Fjerkræafgiftsfondens Bestyrelse 
    Axeltorv 3, 7. sal 
    1609 København V 
 
Sekretariat og daglig administration: 
 
    Det Danske Fjerkræraad 
    Axeltorv 3, 7. sal 
    1609 København V 
 

INDTÆGTER 

Produktionsafgifter 
Produktionsafgifterne er opkrævet i de forskellige led i produktionen i henhold til satserne 
anført i Direktoratet for FødevareErhverv bekendtgørelse nr. 952 af 17. september  2004 for 
perioden 1. – 30. januar 2005 og i Direktoratet for FødevareErhverv bekendtgørelse nr. 36 af 
14. januar 2005 for den resterende del af året. 
 
Det samlede afgiftsprovenu udgjorde kr. 14.570 tus. kr. 



 
• Alle registrerede rugerier har erlagt en afgift for anvendte kyllinger, ællinger, 
kalkunkyllinger og gæslinger samt af rugeæg af vildtfugle(agerhøns og fasaner), der er 
produceret i Danmark. 

 
          Kr/100 stk. 
 Hønekyllinger til konsumægsproduktion  90,00 
 Slagtekyllinger (1. januar – 30. januar 2005)  3,50 
 Slagtekyllinger (31. januar – 31. december 2005)  6,00 
 Ællinger (1. januar – 30. januar 2005)   4,00 
 Ællinger (31. januar – 31. december 2005)   8,00 
 Kalkunkyllinger og gæslinger  6,00 
 Agerhøns og fasaner (1. januar – 30. januar 2005)  10,00 
 Agerhøns og fasaner (31. januar – 31. december 2005)  20,00 
 
 
 

• Alle autoriserede eller godkendte slagterier har erlagt en afgift for slagtefjerkræ, der er  
produceret i Danmark.  

   
  Slagtekyllinger, øre pr. kg levende vægt  1,3 
  Strudse, kr. pr. stk.   150  
  Emuer, kr. pr. stk   75  
  Nanduer, kr. pr. stk.  30 
  Andet fjerkræ, øre pr. kg grydeklar vægt  0,5 
   

• Alle autoriserede ægpakkerier har erlagt en afgift af den mængde æg, som er produceret  
i Danmark og som er tilgået autorisationshaveren. Desuden har enhver konsumægs-
producent, der fra egen ejendom sælger konsumæg fra egen produktion, skulle erlægge en 
afgift af den mængde der er solgt. Afgiften 0,25 kr. pr. 1.000 stk. indvejede æg. Samme 
afgift erlægges tillige af den mængde æg, som er produceret i Danmark og som er indgået 
til en virksomhed, der er autoriseret til produktion af ægprodukter. 

 
• Eksportører af levende fjerkræ til slagtning har i 2005 erlagt følgende afgifter. 

  
           Kr/100 stk 
 Slagtekyllinger (1. januar – 30. januar 2005)  1,28 
 Slagtekyllinger (31. januar – 31. december 2005)  2,08 
 Udsætterhøns   0,60 
 Ænder   1,10 
 Gæs   2,75 
 Kalkuner indtil 14 uger  1,50  
 Kalkuner over 14 uger  5,00  
  Strudse   15.000  
  Emuer   7.500  
  Nanduer    3.000 
  
 
I forhold til budgettet for 2005 er der tale om en merindtægt fra produktionsafgifter på 206 tus. 
kr. Merindtægten fremkommer primært som følge af en større produktion af  daggamle 
slagtekyllinger end forventet. 



Promillemidler 
I regnskabsåret har Fjerkræafgiftsfonden modtaget et ordinært tilskud på kr. 8.867 tus. og et 
tilskud af CO2-midler på kr. 210 tus. Tilskuddet er anvendt til delvis dækning af udgifter til 
afsætningsfremme, forskning og forsøg, dyrevelfærd, sygdomsforebyggelse og rådgivning. 

Andre indtægter 
I regnskabsåret har Fjerkræafgiftsfonden haft en renteindtægt på kr. 21 tus. 

Overførsel 
Til 2006 overføres kr. 3.338 tus mod budgetteret kr. 1.940 tus. eller en øget overførsel i forhold 
til budgettet på ca. kr. 1.400 tus. De væsentligste mindreudgifter findes på projekterne ”Tilskud 
til vaccination med Newcastle Disease” og ”Analyser, forældredyrsproduktion i 
slagtekyllingeproduktionen”. 
  
Afgiftsprovenu og promilletilskud m.v. er anvendt i henhold til de i Bemyndigelsesloven 
foreskrevne rammer til finansiering af aktiviteter i forbindelse med afsætningsfremme, 
forskning og forsøg, dyrevelfærd, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdoms- 
bekæmpelse og kontrol samt efter ministerens særlige bemyndigelse. 



TILSKUDSMODTAGERE 

Det Danske Fjerkræraad 
Det Danske Fjerkræraad modtog i 2005 et tilskud på i alt kr. 19.922 tus. 

Rådgivning 
Til rådgivningsaktiviteter har Fjerkræafgiftsfonden ydet et tilskud på i alt kr. 7.776 tus. 
 
Fjerkrærådgivningen under Det Danske Fjerkræraad varetages af Dansk Landbrugsrådgivning, 
Landscentret Fjerkræ. 
 
Fjerkrærådgivingen er indplaceret på Dansk Landbrugsrådgivning som et landscenter efter de 
samme retningslinier, som gælder for de øvrige fagcentre, men er fortsat en integreret del af 
Det Danske Fjerkræraad. 
 
Landscentret Fjerkræs opgaver er ud over at yde rådgivning, 

• at løse og formidle udviklingsopgaver i tæt kontakt med forskningsinstitutioner 
• at bearbejde og formidle viden fra ind- og udland 
• at deltage i og formidle resultater fra landsudvalgenes tværfaglige projekter samt at 

udnytte viden fra Danmarks Landbrugsrådgivnings ca. 400 medarbejdere. 
 
Landscentret Fjerkræ yder direkte rådgivning til producenterne. Og det skal ske i et tæt 
samarbejde med producenterne. Der er derfor nedsat et brugerudvalg, hvor producenternes 
behov får en hurtig vej ind med samme mulighed for at få hurtige reaktioner til brug i praksis. 
Udvalget skal sammen med Fjerkræraadet fastlægge indholdet af og prioriteringen af de faglige 
opgaver. 
 
Rådgivningen nu er delt i følgende seks hovedområder: 

• Ledelse og produktionsøkonomi 
• Bygninger, teknik og miljø 
• Fodring og velfærd 
• Økologi og konsumæg 
• Slagtekyllinger, kalkuner og strudse 
• Veterinære opgaver 

 
Tilskuddet fra Fjerkræafgiftsfonden medgår primært til aktiviteter der overføre viden til 
producenter, dækker telefonrådgivnng samt kørsel og køretid til producenterne samt til 
rådgivning i faglige spørgsmål til Det Danske Fjerkræraad, Dansk Slagtefjerkræ og Danske 
Æg. 
 
Centret for projektstyring og generel rådgivning støtter primært branchens forskellige led med 
faglig oplysning. Dette sker bl.a. ved igangsætning og opfølgning af forskellige projekter, ved 
deltagelse i forskelligefølgegrupper for projektarbejde, forskningsopgaver og forsøgsmæssige 
undersøgelser. 
 
Fjerkræraadet har gennemført et omfattende arbejde med indsamling og bearbejdning af 
produktionsdata (Effektivitetskontrol), der bl.a. har dannet baggrund for vejledningsarbejdet 
vedr. produktionsstyring og effektivisering af produktionen, primært inden for 
konsumægsproduktionen og slagtekyllingeproduktionen. Der er udarbejdet holdopgørelser 



samt forskellige periodeopgørelser. Der er udviklet en internet baseret e-kontrol, så 
producenter via egen pc'er og adgang til internettet har mulighed for online indtastning af 
produktionsresultater og umiddelbar adgang til e-kontrollens resultatopgørelser.  
 
Fjerkræraadet udfærdiger en årsberetning med oplysninger om fjerkræproduktionens status og 
vilkår, herunder et væsentligt afsnit om effektiviteten og produktionsøkonomien. Beretningen 
er offentlig og tilstilles alle, som måtte ønske det. Beretningen udsendes hvert år i april/maj 
måned. 
 

Sygdomsforebyggelse 
Der er ydet Det Danske Fjerkræraad et tilskud på i alt kr. 5.963 tus. til sygdomsforebyggende 
aktiviteter. 
 
Generelt 
Under projektet ”Sygdomsforebyggelse generelt” er der både i Fjerkræraadets sekretatiat og på 
Landscentret Fjerkræ bl.a. arbejdet med implementering af vaccination mod Newcastle disease, 
beredskabsplaner ved evt. sygdomsudbrud samt en fortsat aktivitet vedr. 
salmonellahandlingsplanerne for henholdsvis slagtekyllinge- og konsumægsproduktionen. 
 
Med virkning fra 2001 overtog Fjerkræraadet fjerkrædatabasen, hvori alle salmonelleresultater 
i henholds salmonellaplanerne registreres.  I  2005 er databasen udvidet, så også resultaterne af 
kontrolprøverne for vaccination mod Newcastle disease registreres i basen. Fra 2006 er 
databasen atter udvidet så også overvågningsprøverne for fugleinfluenza i den danske 
fjerkræproduktion registreres i basen. 
 
Tilskud til vaccination mod Newcastle disease 
Udgifter til indkøb og indgivelse af vaccine belaster især konsumægsproduktionen. Der er 
derfor truffet beslutning om, at disse producenter skal have tilskud til gennemførelsen af 
vaccinationen. Tilskudsordningen er godkendt i af EU-Kommissionen. 
Tilskuddet opgøres ud fra beregninger foretaget ved Afdeling for Driftsøkonomi ved Dansk 
Landbrugsrådgivning. I 2005 er der ydet et tilskud pr. høne på kr. 1.15. 
Udgifterne til vaccination revurderes hvert år, hvorfor også tilskuddet pr. høne vil blive 
justeret. 
 
Analyser, forældredyrsproduktion i slagtekyllingeproduktion 
Som foreskrevet i salmonellahandlingsplanen i bekendtgørelse nr.  45 af 23. januar 2003, skal 
der foretages ca. 17.000 rutinemæssige prøver i centralopdræt og formering til 
slagtekyllingeproduktion. Valg af laboratorium til undersøgelse af prøverne sker på grundlag af 
et udbud, og analyseomkostningerne afholdes af Fjerkræafgiftsfonden. 
 
Prøvemateriale, slagtekyllinger 
I henhold til gældende lovgivning skal slagtekyllingeproducenter udtage sokkeprøver fra 
samtlige kyllingeflokke forud for slagtning, og indsende disse til et af Fødevarestyrelse 
godkendt laboratorien. Prøvematerialet, som består af gazetube på 15 cm længde, og 
forsendelsesmateriale indkøbes og pakkes i Fjerkræraadet, og distribueres ud til producenterne 
af rugerierne i forbindelse med levering af de daggamle kyllinger. 
 



Forskning og forsøg 
Til forsknings- og forsøgsprojekter har Det Danske Fjerkræraad modtaget i alt kr. 3.737 tus. i 
tilskud fra Fjerkræafgiftsfonden.  
 
Robuste og harmoniske kyllinger 
Den eksperimentielle del af projektet er nu afsluttet, og de først resultater begynder at 
fremkomme.  
Den 26. maj 2005 afholdtes en temadag om ”Fosfor og Fjerkræ.  
Gennemførelsen af den anden af 2 planlagte temadage er udsat indtil foråret 2006 (30. maj) for 
at kunne præsentere så mange resultater som muligt. 
Der arbejdes nu intensivt på yderligere analyse og publicering af resultaterne, både 
internationalt og i danske tidsskrifter. 
 
Reduktion af fosforudskillelese fra æglæggende høner 
Projektet er et af en række samarbejdsprojekter, som har til formål at belyse mulighederne for 
at nedsætte fosforindholdet i foder til æglæggende høner – og dermed nedsætte udledningen af 
fosfor fra den danske ægproduktion. Undersøgelserne skal danne grundlag for nye anbefalinger 
med hensyn til fosforindhold i æglæggerfoder og grundlag for fastlæggelse af de officielle 
normtal for fosfor i gødning fra æglæggende høner. 
 
Der er gennemført forsøg på Forskningscenter Foulum og i en erhvervsmæssig burproduktion. 
Resultaterne peger på, at reduktion af fosforindholdet til de helt lave niveauer har en svag 
negativ effekt på produktiviteten hos dyrene, men ingen effekt på skalkvalitet og dyrevelfærd. 
Afprøvningerne fortsættes i 2006 og 2007. 
 
Boksforsøg, slagtekyllinger 
I 2005 er der gennemført 6 boksforsøg. Forsøgene blev planlagt i samarbejde med 
Produktionsudvalget under Dansk Slagtefjerkræ. Forsøgsresultaterne er løbende beskrevet i 
rapporter, der er udsendt til samtlige slagtekyllingeproducenter. Resultaterne er desuden 
fremlagt og diskuteret i Produktionsudvalget og i  Dansk Erhvervsfjekræ’s medlemsblad04 og 
2005 samt ved diverse møder og kongrsser, såvel nationalt som internationalt. 
 
Følgende forsøg er gennemført i 2005: 

1. Restriktiv og forsinket fodring af daggamle kyllinger mindsker slagtevægten 
2. Sammenligning af foderblandinger fra Aarhusegnens Andel, Getreide, Brdr. Ewers og 

DLG 
3. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra DLG, ØA,SAB og PPH 
4. Betydningen af smuldret foder for slagtekyllingers vækst 
5. Fodringens betydning for slagtekroppens kvalitet 
6. Vinter- eller vårhevde til hane- og hønekyllinger ? 

 
Fodringens betydning for slagtekroppens kvalitet 
Forsøget blev gennemført som et udvidet boksforsøg. Forsøgets formål var at undersøge, 
hvordan fortynding af standard færdigfoder med 16, 22 og 28 % hel hvede påvirker 
kyllingernes produktivitet og slagtekvalitet. Forsøgets hovedkonlusioner er besrkevet i en 
mindre rapoprt, der er udsendt til hele slagtekyllingebranchen. En detaljeret rapport er lagt ud 
på Landscentrets hjemmeside. Det er endvidre planlalgt at publicere forsøgresultaterne 
internationalt. 
 
 
 



100% økologisk foder til fjerkræ 
Projektet har ikke kunnet afslutte projektet inden for projektperioden, hvilket primært skyldes, 
at den medarbejder, der var forudset til at gennemføre projektet har søgt andet arbejde og den 
pågældende stilling på grund af organisationsændringer ikke umiddelbart blev genbesat. 
Der er derfor anmodet om at den samlede projektperiode udvides til også at omfatte 2006, 
således at projektet kan færdiggøres med det forventede resultat.  
 
Skeletudvikling og fedtaflejring 
Projektet skal tilvejebringe ny viden om, hvilke faktorer, der påvirker konsumægsopdrættets 
kvalitet, og hvordan denne kvalitet kan måles på hønen. I 2005 er 10 opdrætsflokke fulgt nøje 
med registrering af en lang række parametre. Forsøget fortsættes i 2006. 
 
Øget kvalitet i økologisk opdræt 
Formålet med projektet er at indsamle viden og dokumentation om opdræt til den økologiske 
ægproduktion, for på den måde at sikre at fremtidens økologiske ægproduktion kan 
leve op til de krav, der stilles til adfærd og velfærd og samtidig fungere bedst muligt i forhold 
til ægproduktionen. 
 
Det er hensigten med projektet at inddrage flest mulige opdrættere af økologiske hønniker 
i projektet for på den måde at få et så bredt et vurderings- og dokumentationsgrundlag 
som muligt. 
 
Der har været afholdt erfamøder og et velfærdsvurderingssystem er implementeret. 
Velfærdsvurderingssystemet inddrager også det økologiske opdræt. 
 
Aktiviteten fortsætter i 2006 
 
Afprøvning og forsøg med ænder 
Der er i 2005 gennemført ét andeforsøg. Formålet med forsøget, var at belyse om det er 
rentabelt al lade ænder blive ændre end 7 uger, med henblik på at producere større ænder, med 
partering for øje. 
 
Forsøgsresultatet viser, at det ikke vil være økonomisk fordelagtigt at lade ænderne blive ældre 
end 7 uger, da tilvæksten er beskeden fra uge 7 til 8. 
 
Coccodiostatfrit foder til slagtekyllinger 
Der vil i nærværende projekt blive udviklet en fodrings- og managementstrategi, der kan 
begrænse forekomsten af nekrotiserende enteritis hos slagtekyllinger, der er vaccineret mod 
coccidiose. 
 
Projektet , der løber over 2,5 år er sat sammen af de følgende delprojekter:  

• Pilotforsøg: Afprøvning af spontan smittemodel for Clostridium perfringens 
• In vitro-undersøgelser: Undersøgelse af faktorer som påvirker vækstbetingelser af 

Clostridium perfringens i mave/tarmindhold 
• Forsøgsserie 1: Undersøgelse af effekt af hel hvede fodring på Clostridium perfringens 

ved anvendelse af spontan smittemodel 
• Forsøgsserie 2: Undersøgelse af effekt af nyudviklede strategier for anvendelse af store 

mængder hel hvede i en coccidiostat-fri slagtekyllingeproduktion 
• Undersøgelse af effekten af Crina på forekomst af Clostridium perfringens. 

 



I 2005 har Fjerkræafgifsfonden ydet tilskud til løn og drift af et ph.d. studium, der udføres i 
tilknytning til projektet. 
 
Afprøvning af afstamninger 
Forsøget er ikke gennemført da en screening af markedet for alternative afstamninger i forhold 
til den der benyttes i den danske produktion ikke tilvejebragte åbenlyse alternativer. Desuden 
har den sundhedsmæssge situation omkring fugleinfluenza i Europa bevirket, at man ikke har 
fravalgt besøg på udenlandske virksomheder. 
 
Byggeblad, økologiske kyllinger 
Projektet har til formå at udarbejde et “byggeblad” for produktionene af økologiske kyllinger I 
mobile huse. Disse mobile huse er uden betongulv, hvorfor der kræves dispensationen fra 
miljøbekendtgørelsen, hvilket sker ved brug af byggebladet. Byggebladet er nu udarbejdet. Der 
mangler en godendelse i Skov- og Naturstyrelsen samt eventuelle tilpasninger i teksten. Dette 
forventes at ske i 2006. 
 

Særlige foranstaltninger 
Erhvervs- og produktansvarsforsikring. 
Det Danske Fjerkræraad har tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring, som samtlige   
autoriserede fjerkræslagterier, ægpakkerier og ægproduktvirksomheder kan tilslutte sig. 
Forsikringspræmien dækkes delvist via tilskud fra Fjerkræafgiftsfonden. Udgifterne forbundet 
hermed udgjorde i 2005 kr. 856 tus. 

Dyrevelfærd 
Til aktiviteter under hovedformålet har Det Danske Fjerkræraad modtaget i alt kr. 609 tus. i 
tilskud fra Fjerkræafgiftsfonden.  
 
Moniteringsprojekt i slagtekyllingeproduktionen 
I perioden fra november 204 til april 2005 blev der udført gangbedømmelser i 30 
slagtekyllingeflokke fra 30 tilfældigt udvalgte producenter med Ross 308 kyllinger. 
Gangnbedømmelsen blev udført efter samme metode, som blev anvendt i 
”Benmoniteringsprojektet” fra 1999. Undersøgelsen viser, at det navnlig er den tunge ende af 
benproblemerne der er blevet reduceret.  
 
Projektets slutrapport kan findes på Landscentrets hjemmeside. Projektets hovedkonklusioner 
er formidlet til slagtekylilngebranchen i form af et temenummer af DanskKylling.dk samt via 
Landbrugsraadets blad Food Culture. 
 
Kan grovfoder øge velfærden hos agerhøns i æglægningsvioliere 
Det primære formål var at undersøge effekten af forskellige grovfoderemner på 
stressfysiologisk respons, adfærd og produktivitet hos parhøns i æglægningsvoliere med 
trådbund. 
 
Foreløbige analyser viser ingen effekt af grovfoder på adfærd eller produktionsresultater. 
 
Faktorer af betydning for trædepudesundheden 
I henhold til lov om hold af slagtekyllinger skal veterinærkontrollen på slagtekyllinge-
slagterierne foretage vurdering af kyllingernes trædpudesundhed. Resultatet af denne vurdering 
viste i foråret 2004, at en ikke uvæsentlig del af fjerkræproducenterne havde problemer med at 



overholde de i loven fastsatte grænseværdier. Foranlediget heraf vedtog Dansk Slagtefjerkræ 
en handlingsplan med henblik på at reducere forekomsten af trædepudesvidninger. 
 
En væsentlig del af handlingsplanen var en målrettet rådgivning af samtlige producenter med 
problemer. Med henblik på gennemførelse af denne rådgivning, blev der i samarbejde med 
konsulenterne på Landscentret for Fjerkrærådgivning, rugerikonsulenterne og 
slagterikonsulenterne udarbejdet et vejledningsmateriale med tilhørende tjekskema til 
producenterne og rådgiverne om, hvilke faktorer der har betydning for trædepudesundheden, 
og hvorledes de optimeres. 
 
I 2005 har man fortsat prioriteret erfaringsudveksling mellem producenter højt og man har 
tilstræbt implementering af kendt viden, der har derfor ikke været basis for iværksættelse af 
nye forsøgsaktiviteter. 
 
Trædepudesundhed og hudskader hos slagtekyllinger 
Der har vist sig en negativ sammenhæng mellem forekomsten af trædepudeskader og andelen 
af hudkassationer på slagterier. Der er  gennemført en undersøgelse med det formål at finde 
frem til de faktorer, der påvirker andelen af hudkassationer i forhold til samlede 
kassationsprocent, når der i øvrigt styres efter en lav trædepudescore. Undersøgelsen viste at 
der er forskel på hvor høje hudkassationerne der er, i forhold til hvilket slagteri kyllingerne er 
slagtet på.  
 
Det er ønskeligt at andelen af kassationen p.gr.a. hudskader bliver yderligere opdelt på 
slagterier, så både producent og konsulent kan få en íde om hvor og hvordan problemet er 
opstået, og dermed hvornår i produktionsforløbet der kan og skal sættes ind for at undgå 
problemet. 
 
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. 
 
Der er tale om en kollektiv betalingsordning, hvorved betalingen overlades til 
Fjerkræafgiftsfonden, navnlig fordi den foreslåede besætningskontrol vil være stikprøvekontrol 
af tilfældigt udvalgte besætninger, så det vil være mest rimeligt at lade samtlige producenter 
bære udgifterne i fællesskab og ikke kun dem, der tilfældigvis bliver udtrukket til kontrol 
 
Ved afslutningen af regnskabet for 2005 var der ikke modtaget krav om betaling til dette 
formål for 2005. 
 

Afsætningsfremme 
Til aktiviteter under hovedformålet har Det Danske Fjerkræraad modtaget i alt kr. 615 tus. i 
tilskud fra Fjerkræafgiftsfonden, der er medgået til Landbrugsraadets generelle 
afsætningsfremmende aktiviteter. 
 

Uddannelse 
Det Danske Fjerkræraad har via Landbrugsraadet ydet tilskud til Landbrugets Oplysning- og 
Kursusvirksomhed. 
 



Dansk Slagtefjerkræ 
Dansk Slagtefjerkræ modtog i 2005 et tilskud på i alt kr. 95 tus. 

Afsætningsfremme - slagtefjerkræ 
Dansk Slagtefjerkræ gennemfører afsætningsfremmende aktiviteter for slagtefjerkræ. Der er 
aftalt en arbejdsdeling mellem medlemsvirksomhederne og Dansk Slagtefjerkræ, så 
medlemsvirksomhederne for egen regning gennemfører de produktspecifikke 
afsætningsfremmende aktiviteter, mens Dansk Slagtefjerkræ gennemfører de generiske 
aktiviteter. De generiske aktiviteter består primært i udarbejdelse, produktion og distribution af 
informationsmateriale om slagtefjerkræ, opskriftsmateriale og undervisningsmateriale. 
 
I 2005 har hovedaktiviteten været udvikling af nyt og tidssvarende undervisningsmateriale om 
den danske kyllingeproduktion rettet mod hjemmekundskabsundervisningen i  7-8 klasse. 
 
Mindreforbruget på projektet skyldes alene en periodeforskydning af projektets gennemførelse. 
Aktiviteten fortsættes i 2006. 
 

Danske Æg 
Danske Æg modtog i 2005 et tilskud på i alt kr. 956 tus. 

Afsætningsfremme - konsumæg 
Afsætningsfremme for æg blev i 2005 gennemført under overskriften ”Omelet around the 
world”. I samarbejde med rejsebureauet MyTravel blev udvalgt 12 rejsemål og udarbejdet 3 
opskrifter på omelet fra hvert af disse rejsemål. Dette skete ved kontakt til landenes ambassa-
der eller anden repræsentation her i landet. Opskrifterne blev samlet i en kogebog, som blev 
publiceret sidst på året og trykt i 110.000 eksemplarer. 
 
MyTravel stillede en rejse for 2 personer til rådighed pr. måned i 2005. Rejserne blev udloddet 
som præmie i en konkurrence, som blev lanceret via etiketter på æggebakker. Konkurrencen 
blev afviklet på hjemmesiden www.omelet.dk og adgangskoden til at deltage i konkurrencen 
var at indtaste koden på et æg, dvs. stemplet med produktionsmetode, landekode og producent-
identifikation. På denne måde blev samtidig opnået at informere om stemplets betydning. 
 
Sygdomsforebyggelse, 2005 
Indsatsen har bestået i et løbende arbejde med salmonellahandlingsplanen for æg. Desuden i 
opbygning hen over efteråret 2005 af en beredskabsplan og krisestyringsplan i tilfælde af 
Aviær Influenza. 
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