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Ledelsespåtegning

Vi har d.d. aflagt regnskab for 2006 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 resultat.

København, den 30. april 2007

Daglig ledelse

Tage Lysgaard

generalsekretær

Bestyrelse

Jens Peter Rønholt Claus Zakarias Erik Dam Jensen Anders Dalum Hansen

formand

Jacob Roland Pedersen Martin Merrild Lars Lunding Flemming Jessen Haugaard

Magne Bisgaard Pernille Fraas Johnsen Hanne Holgaard Helle Risdahl Juul-Madsen
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Den uafhængige revisors påtegning

Til ledelsen i Fjerkræafgiftsfonden

Ledelsens ansvar for regnskabet

Revisors ansvar og den udførte revision

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

København, den 30. april 2007

Revisionsfirmaet Erik Christensen

statsautoriserede revisorer I/S

Henrik Sattrup

statsaut. revisor

Det er vor opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 

30. september 2006 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2006 - 31. december 2006 i 

overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om administration og revision af promille- og 

produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet.

Vi har revideret regnskabet for Fjerkræafgiftsfonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006, om-fattende 

ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance, noter og femårsoversigt. Regnskabet aflægges i over-ensstemmelse 

med gældende bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsaf-giftsfonde m.v. indenfor 

jordbrugs- og fiskeriområdet.

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstem-melse 

med ”Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor 

jordbrugs- og fiskeriområdet” dateret 6. oktober 2004. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og 

opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et regnskab, der giver et retvisende 

billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og 

anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter 

omstændighederne.

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet på grundlag af vor revision. Revisionen er udført i 

overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. 

inden for jordbrugs- og fiskeriområdet" dateret 6. oktober 2004 og med danske revisionsstandarder. Disse 

standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj 

grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i regn-skabet. 

De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation 

i regnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor 

interne kontroller, der
 
er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et regnskab, der giver et 

retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men 

ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision 

omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen 

udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet.
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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 3.338 3.338 13 0,0
1 Produktionsafgifter 13.399 13.318 50 -0,6

Promillemidler 9.185 9.185 35 0,0
CO 2-midler 380 380 2 0,0

2 Særbevilling og anden indtægt 0 0 0 0,0
Renter 20 176 0 780,0
Tilskud til fondsadministration 151 151 0 0,0

I. Indtægter i alt 26.473 26.548 100 0,3

UDGIFTER:

3 Samlede tilskud fordelt på formål 

Afsætningsfremme i alt 2.603 2.517 12 -3,3
Forskning og forsøg i alt 3.269 3.081 14 -5,7
Produktudvikling i alt 0 0 0 0,0
Rådgivning i alt 6.864 6.637 29 -3,3
Uddannelse i alt 736 738 3 0,3
Sygdomsforebyggelse i alt 8.341 6.058 27 -27,4
Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0 0,0
Dyrevelfærd i alt 803 746 3 -7,1
Kontrol i alt 0 0 0 0,0
Særlige foranstaltninger 2.400 2.724 12 -13,5
Medfinansiering af initiativer under 
EU-programmer 0 0 0 0,0

II. Udgifter til formål i alt 25.016 22.501 100 -10,1

Fondsadministration 

Generel fondsadministration 151 151 71 0,0
Revisionsudgifter 50 55 26 10,0

4 Bestyrelseshonorar 0 0 0,0
Øvrige udgifter og tab på debitorer 5 6 3 20,0

III. Administration i alt 206 212 100 2,9

IV. Udgifter i alt 25.222 22.713 -9,9

Overførsel til næste år 1.251 3.835
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 14,9 16,9

Fjerkræafgiftsfonden - Regnskab 2006
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Beløb i 1.000 kr.
Senest godkendte 

budget 
Regnskab 

Relativ fordeling af 

B i %

Afvigelse                  

(B-A/A)  *100%

Note A B C D

Fjerkræafgiftsfonden - Regnskab 2006

5 V. Balance 2005 2006

Aktiver i alt 7.795 9.909

Likvide midler:
Indestående i bank 5.820 5.998

Debitorer:
Tilgodehavende 1.975 1.834
Andre tilgodehavender 0 2.077

Passiver i alt 7.795 9.909

Kreditorer:
Det Danske Fjerkræraad 2.806 3.533
Danske Æg 1.302 1.535
Dansk Slagtefjerkræ 95 951
Andre kreditorer 254 55
Disponible midler:
Overført fra forrige år 780 3.338
Årets resultat 2.558 497
Overførsel til næste år 3.338 3.835

6 Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere

Det Danske Fjerkræraad 22.990 20.561 91,4 -10,6
Danske Æg 1.199 1.178 5,2 -1,8
Dansk Slagtefjerkræ 827 762 3,4 -7,9

VI. I alt 25.016 22.501 100,0 -10,1
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Beløb i 1.000 kr.
Senest godkendte 

budget 
Regnskab 

Relativ fordeling af 

B i %

Afvigelse                  

(B-A/A)  *100%

Note A B C D

Fjerkræafgiftsfonden - Regnskab 2006

Noter til punkterne I - VI

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

1. Slagterier øre/kg 1.000 tons
Slagtekyllinger, levende vægt 1,3 227,1 2.953
Andet fjerkræ, slagtet vægt 0,5 6,9 34

2. Rugerier øre/stk. mio.stk.
Slagtekyllinger, levende vægt 6,0 120,00 7.189
Hønekyllinger 90,0 2,60 2.331
Kalkunkyllinger 6,0 0,46 3
Gæslinger 6,0 0,07 4
Ællinger 8,0 1,70 135
Agerhøns, fasaner, rugeæg 20,0 1,80 362

3. Pakkerier kr./1.000 stk. mio.stk.
Konsumæg 0,25 815,4 204

4. Eksport øre/stk. mio.stk.
Høns 0,60 0,5 4
Kyllinger 2,08 1,0 20
Kalkuner 5,00 1,0 54

5. Strudse kr./stk. 1.000 stk.
Slagtet, afrikansk 150 0,16 25
Slagtet, emu 75 0,00 0
Slagtet, nanduer 30 0,00 0

Totalt afgiftsprovenu 13.318

Provenu, konsumæg 2.538
Provenu, slagtefjerkræ 10.393
Provenu, strudse 25
Provenu, vildtfugle 362

13.318

Note 2 - Promilleafgiftsfonden Senest god-
kendte budget Regnskab

Ordinært tilskud 9.185 9.185
CO 2 midler 380 380
I alt 9565 9565

der er anvendt til dækning af følgende
aktiviteter:

Ordinære midler:
Sygdomsforebyggelse 4.000 4.000
Rådgivning 2.250 2.250
Forskning og forsøg 1.935 1.935
Afsætningsfremme 750 750
Dyrevelfærd 250 250

9.185 9.185
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Beløb i 1.000 kr.
Senest godkendte 

budget 
Regnskab 

Relativ fordeling af 

B i %

Afvigelse                  

(B-A/A)  *100%

Note A B C D

Fjerkræafgiftsfonden - Regnskab 2006

CO 2 midler:
Sygdomsforebyggelse 380 380
I alt 9.565 9.565

Note 3 - Bestyrelseshonorarer

Der ydes ikke honorarer til medlemmerne af Fjerkæafgiftsfondens bestyrelse
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VII. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Det Danske Fjerkræraad i alt 22.990 20.561 2.946 23.507

Sygdomsforebyggelse

 1. Generel Sygdomsforebyggelse 2.967 2.400 2.248 4.648
 2. Analyser, forældredyrsproduktion i slagtekyllingeproduktionen 1.172 973 444 1.417
 3. Tilskud til vaccination mod Newcastle Disease 2.672 1.606 0 1.606
 4. Veterinær assistance 1.500 1.050 0 1.050
 5. Analysematerialer m.v., slagtekyllingeproduktionen 0 0 0 0

I alt Sygdomsforebyggelse 8.312 6.029 2.692 8.721

Rådgivning

 6. Konsulentrådgivning fra Landscentret, Fjerkræ 2.673 2.676 0 2.676
 7. Projektstyring, generel rådgivning, København 2.354 2.356 6 2.362
 8. Produktionsregnskaber 1.342 1.110 248 1.358
 9. Udbygning af E-kontrol, komsumæg 301 301 0 301
10. Forpligtende rådgivning 194 194 0 194

I alt Rådgivning 6.864 6.637 254 6.891

Forskning og forsøg

11. Boksforsøg 666 667 0 667
12. Cellulær immunrespons 388 388 0 388
13. Fosfatfrit foder til æglæggende høner 346 261 0 261
14. Fermenteret vådfoder 274 274 0 274
15. Amyloid arthropati 222 144 0 144
16. Problemfri fosforbalance 200 200 0 200
17. Øget kvalitet i økologisk opdræt 176 176 0 176
18. Robuste kyllinger 242 216 0 216
19. 100% øko foder til fjerkræ 160 160 0 160
20. Skeletudvikling og fedtaflejring 150 150 0 150
21. Frisk luft til kyllingerne 130 130 0 130
22. Bekæmpelse af blodmider 123 123 0 123
23. Luftrensning af fjerkræstalde 101 100 0 100
24. Resistens hos E.coli 67 67 0 67
25. Afprøvning og forsøg med ænder 24 25 0 25
26. Afprøvning af afstamninger 0 0 0 0

I alt Forskning og forsøg 3.269 3.081 0 3.081

Særlige foranstaltninger

27. Erhvervs- og produktionsansvarsforsikring 837 850 0 850
28. Aviær influenza støtteordning 1.563 1.874 0 1.874

I alt Særlige foranstaltninger 2.400 2.724 0 2.724

Salgsind-

tægter

Regnskab

brutto

Supplerende oplysninger - Regnskab 2006 

Beløb i 1000 kr.

Senest 

godkendte 

budget

Regnskab 

netto
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VII. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Salgsind-

tægter

Regnskab

brutto

Supplerende oplysninger - Regnskab 2006 

Beløb i 1000 kr.

Senest 

godkendte 

budget

Regnskab 

netto

Dyrevelfærd

29. Dyrevelfærd generelt 271 304 0 304
30. Fodringsrelaterede benproblemer 442 442 0 442
31. Stikprøvekontrol, slagtekyllinger 90 0 0 0

I alt Dyrevelfærd 803 746 0 746

Uddannelse

32. Tilskud til uddannelse, Landbrugsraadet 361 363 0 363
33. Kompetanceudvikling 375 375 0 375

I alt Uddannelse 736 738 0 738

Afsætningsfremme

34. Tilskud til afsætningsfremme, Landbrugsraadet 361 364 0 364
35. Åbent Landbrug 245 242 0 242

I alt afsætningsfremme 606 606 0 606

Danske Æg i alt 1.199 1.178 294 1.472

Afsætningsfremme

36. Afsætningsfremme, konsumæg 1.170 1.149 294 1.443

I alt Afsætningsfremme 1.170 1.149 294 1.443

Sygdomsforebyggelse

37. Generel Sygdomsforebyggelse 29 29 0 29

I alt Sygdomsforebyggelse 29 29 0 29

Dansk Slagtefjerkræ i alt 827 762 0 762

Afsætningsfremme

38. Afsætningsfremme, slagtefjerkræ 827 762 0 762

I alt Afsætningsfremme 827 762 0 762



11

Beløb i 1000 kr.

INDTÆGTER:
Overført fra forrige år 6.838 3.603 3.278 780 3.338
Produktionsafgifter 7.505 9.663 10.478 14.570 13.318
Promilleafgifter 8.904 8.909 8.251 8.867 9.185
CO 2-midler 0 0 0 210 380
Særbevilling og anden indtægt 0 0 9.583 0 0
Renter 175 66 41 21 176
Tilskud til fondsadministration 151 151 151 151 151

I. Indtægter i alt 23.573 22.392 31.782 24.599 26.548

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme i alt 2.354 1.697 2.640 1.666 2.517
Forskning og forsøg i alt 2.381 2.913 3.589 3.737 3.081
Produktudvikling i alt 755 944 888 856 0
Rådgivning i alt 7.194 7.448 7.682 7.776 6.637
Uddannelse i alt 457 339 359 366 738
Sygdomsforebyggelse i alt 6.216 5.572 4.734 6.048 6.058
Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0 0 0

Dyrevelfærd i alt 0 0 307 609 746
Kontrol i alt 0 0 0 0 0
Særlige foranstaltninger 2.724
Newcastle Disease erstatning i alt 0 0 10.595 0 0

Mefinansiering af initiativer under
EU-programmer 0 0 0 0 0

II. Udgifter til formål i alt 19.357 18.913 30.794 21.058 22.501

Fondsadministration 
Generel fondsadministration 151 151 151 151 151
Revisionsudgifter 48 49 54 50 55
Bestyrelseshonorar 0 0 0 0 0
Øvrige udgifter og tab på debitorer 414 1 3 2 6

IV. Udgifter i alt 19.970 19.114 31.002 21.261 22.713

Overførsel til næste år 3.603 3.278 780 3.338 3.835
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 18,0 17,1 2,5 15,7 16,9

Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Det Danske Fjerkræraad 19.057 18.503 30.194 19.922 20.561
Danske Æg 0 0 0 1.041 1.178
Dansk Slagtefjerkræ 300 410 600 95 762

V. I alt 19.357 18.913 30.794 21.058 22.501

Fjerkræafgiftsfonden - Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår

Regnskab                   

2002

Regnskab           

2003

Regnskab           

2004

Regnskab           

2005

Regnskab           

2006



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 2006 - 31. december 2006. 
 
 
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. nr. 36 af 14. januar 2005. 
  
Det samlede afgiftsprovenu udgjorde kr. 13.318 tus. kr. 
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• 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   6,00 
 Ællinger     8,00 
 Kalkunkyllinger og gæslinger  6,00 
 Agerhøns og fasaner  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 2006 erlagt følgende afgifter. 
  
           Kr/100 stk 
 Slagtekyllinger   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 2006 er der tale om en mindreindtægt fra produktionsafgifter på 81 
tus. kr.  
 

Promillemidler 

I regnskabsåret har Fjerkræafgiftsfonden modtaget et ordinært tilskud på kr. 9.185 tus. og et 
tilskud af CO2-midler på kr. 380 tus. Tilskuddet er anvendt til delvis dækning af udgifter til 
afsætningsfremme, forskning og forsøg, dyrevelfærd, sygdomsforebyggelse og rådgivning. 
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Andre indtægter 

I regnskabsåret har Fjerkræafgiftsfonden haft en renteindtægt på kr. 176 tus. 

Overførsel 

Til 2007 overføres kr. 3.836 tus mod budgetteret kr. 1.251 tus. eller en øget overførsel i forhold 
til budgettet på ca. kr. 2.585 tus. De væsentligste mindreudgifter findes på projekterne ”Tilskud 
til vaccination med Newcastle Disease” men der er også væsnetlige besparelser på veterinær 
assistance og generel sygdomsforebyggelse. 
  
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. 
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TILSKUDSMODTAGERE 

Det Danske Fjerkræraad 

Det Danske Fjerkræraad modtog i 2006 et tilskud på i alt kr. 20.561 tus. 
 

Sygdomsforebyggelse 

Der er ydet Det Danske Fjerkræraad et tilskud på i alt kr. 6.057 tus. til sygdomsforebyggende 
aktiviteter. 
 
1. Generel sygdomsforebyggelse 
Under projektet ”Generel sygdomsforebyggelse ” er der bl.a. arbejdet med 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. 
 
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. 
 
Analyser der foretages som ”tidlig varsel” prøver i henhold til overvågningsprogrammet for 
fugleinfluenza betales under dette projekt. 
 
2. Analyser, forældredyrsproduktion i slagtekyllingeproduktion 
Som foreskrevet i salmonellahandlingsplanen i bekendtgørelse nr. 432 af 13. december 2006,  
om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og opdræt hertil  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. 
 
3. 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 2006 er der ydet et tilskud pr. høne på kr. 0,74 for høner indsat i 
æglæggerstald i de første 7 måneder og kr. 0,52 for den resterende del af året. 
 
Udgifterne til vaccination revurderes hvert år, hvorfor også tilskuddet pr. høne vil blive 
justeret. 
 
I 2006 er der udbetalt tilskud til vaccination af ca. 1.750.000 høner, hvilket indebærer at, der 
ikke er ansøgt om tilskud til vaccination af mindst 1 mio. høner. 
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Mindreforbruget på dette projektet forklares derfor med et færre antal høner, hvortil der er 
ansøgt om tilskud til end budgetteret og en reduceret takst i den sidste del af året. 
 
4. Veterinær assistance 
Formålet med bevillingen er at sikre den danske fjerkræbranche adgang til velkvalificeret og 
specialiseret veterinær assistance fra fjerkræfagdyrlæger. Dette beredskab sikres ved at der i 
Fjerkræklinikken er 1-2 dyrlæger ansat, som dels kan udføre besætningsbesøg, dels kan 
obducere syge dyr på fjerkræklinikken. Dyrlægerne skal endvidere deltage i faglige møder 
både på nationalt såvel som internationalt plan. Derudover kan de yde faglig ekspertise i 
forskellige projekter samt bistå branchen ved fagligt udredningsarbejde i forbindelse med 
veterinære spørgsmål.  
 
I maj blev der afholdt et kursus om generelle fjerkræsygdomme for alle interesserede dyrlæger 
- både praktiserende og offentligt ansatte.. Formålet med kurset var at synliggøre 
fjerkræbranchen overfor de praktiserende dyrlæger. Det er besluttet at gentage kurset i 2007 
 
I den oprindelige bevilling var en sum på 450.000 kr. reserveret til ansættelse af en 
overdyrlæge i Fjerkræklinikken. Da dette alligevel ikke blev realiseret er der opnået et 
tilsvarende mindreforbrug i 2006.  
 

Rådgivning 

Til rådgivningsaktiviteter har Fjerkræafgiftsfonden ydet et tilskud på i alt kr. 6.637 tus. 
 
6. Konsulentrådgivning fra Landscentret, Fjerkræ 
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. 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 
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rådgivning i faglige spørgsmål til Det Danske Fjerkræraad, Dansk Slagtefjerkræ og Danske 
Æg. 
 

7.  Projektstyring, generel rådgivning, København 
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 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. 
 

8. Produktionsregnskaber 
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.  
 
9. Udbygning af E-kontrol, konsumæg 
Under projektet ”Udbygning af E-kontrol, konsumæg” er der i årets løb på møder fokuseret på 
anvendelsen af e-kontrollen for konsumægsproduktionen og der er udarbejdet er vejledning, 
som en hjælp til alle brugere. I forbindelse med bedritsbesøg er e-kontrollen promoveret. 
 
10. Forpligtende rådgivning 
Under projektet ”Forpligtende rådgivning” er der indgået et antal rådgivningsaftaler, der 
indebærer forpligtende rådgivning. Forpligtende rådgivning adskiller sig fra almindelig kendt 
rådgivning ved, at der udarbejdes en rådgivningsaftale med mål, at der følges på på aftaler og 
mål og at der evalueres på om aftalens milepæle nås. 
 

Forskning og forsøg 

Til forsknings- og forsøgsprojekter har Det Danske Fjerkræraad modtaget i alt kr. 3.081 tus. i 
tilskud fra Fjerkræafgiftsfonden.  
 
11. Boksforsøg, slagtekyllinger 
Projektet gennemføres af Landscenter Fjerkræ. I 2006 er der gennemført 6 boksforsøg.  
Forsøgsresultaterne er løbende beskrevet i rapporter, der er udsendt til samtlige 
slagtekyllingeproducenter og findes på landscentrets hjemmeside www.lr.dk/fjerkrae. 
Forsøgene omfatter sammenligninger af foderleverandører med fokus på trædepuder, 
gangegenskaber, foderpris og produktivitetsamt optimal tildeling af foder og vand. Derudover 
udføres forsøg med henblik på at opnå yderligere forbedring af kyllingernes 
trædepudeegenskaber. 
 
12. Udvikling af nye metoder til undersøgelse af det cellulære immunrespons med henblik 
på forbedret vurdering af beskyttende immunitet ved Newcastle disease vaccination 
Projektet gennemføres ved Århus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. 
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Formålet med projektet er at bidrage til forbedret vurdering af beskyttende immunitet mod 
Newcastle disease efter vaccination, hvilket bl.a. vil kunne  medvirke til at vurdere, om man 
f.eks. med færre vaccinatiner kan opnå samme beskyttende effekt. 
 
Projektet fortsættes i 2007. 
 
13. Fosfatfrit foder til æglæggende høner 
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Landscentret Fjerkræ og Århus Unibeversitet, Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Projektet 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. 
 
Afprøvningerne fortsættes i 2007. 
 
14. Fermenteret vådfoder til æglæggende høner 
Projektet gennemføres ved Århus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. 
 
På nuværende tidspunkt foreligger alle analyseresultater og den statistiske behandling af 
resulaterne er afsluttet. Der er påbegyndt udfærdigelse af et manuskript til international 
offentliggørelse. 
 
Resultaterne fra forsøget tyder på, at man for at udnytte fermenteringens fodele (nedbrydnig af 
fytat, forbedret næringsfordøjelse) og for at undgå ulemperne (tab af calcium), med fordel  kun 
fermenterer fodrets korndel i stedet for hele foderet. 
 
15. Amyloid arthropati 
Projektet gennemføres af Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet. Projektet 
er en smule forsinket grundet manglende adgang til forsøgsdyrfaciliteter. To artikler er under 
sammenskrivning: 
 

1. Investigations on the etiology and epidemiology of amyloid arthropathy in chickens in 
Denmark 

 
2. Investigations on the existence of a global clone of Enterococcus faecalis associated 

with amyloid arthropathy in chickens 
 

 
Resultater vil endvidere blive forsøgt præsenteret ved WVPA (World Veterinary Poultry 
Association )  kongressen senere i år. 
 
16. Problemfri fosforbalance 
Projektet blev gennemført i samarbejde mellem Landscentret Fjerkræ og Århus Universitet, 
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. 
 
Landscentret Fjerkræ gennemførte i november 2006 en internation workshop vedr. redultion af 
fosfor i foder til slagtekyllinger. Målgruppen var foderstofindustrien, fosfor- og 
fytaseleverandørerne samt branchens rådgivere. 
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Med baggrund i bl.a. erfaringer fra workshoppen blev der gennemført et forsøg med reduceret 
fosfor i foder til slagtekyllingernes vokse- og slutfoder. Formålet med forsøget var at 
undersøge, hvordan produktionsresultater og udvalgte velfærdsparametre påvirkes ved 
forskellige niveauer af fosfor og calcium. 
 
Forsøgsdelen er afrapporteret som boksforsøg og rapporten kan findes på Landscentret 
Fjerkræs hjemmeside www.lr.dk/fjerkrae. 
 
17. Øget kvalitet i økologisk opdræt 
Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Økologisk Landsforening og Landscenter 
Fjerkræ. I projektet er der indsamlet viden og dokumentation om kvaliteten af det økologiske 
opdræt. Projektet har vist, at der laves godt økologisk opdræt og at opdrætterne er blevet 
dygtigere og mere omhyggelige. Hvor vi for få år siden så flere hold med 
fjerpilningsproblemer og ”dårlig” adfærd i form af nervøse og urolige dyr, ser vi i dag nogle 
rigtig flotte hønniker med god adfærd – og en god kropsvægt, når de bliver leveret til 
ægproducenten. Resultater fra projektet er omtalt i tidsskrifterne ”Økologisk Jordbrug” og 
”Dansk Erhvervsfjerkræ”. 
 
18. Robuste og harmoniske kyllinger 
Projektet, der er gennemført ved Århus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet er 
afsluttet i 2006. Store dele af projektet blev afrapporteret ved temadagen ”Robuste og 
harmoniske Slagtekyllinger” den 30. maj 2006 på Forskningscenter Foulum og dele af 
projektets resultater blev ligeledes præsenteret ved fjerkrækongressen i Brædstrup i februar 
måned 2007. 
 
19. 100 % økologisk foder til fjerkræ 
Projektet er gennemført i samarbejde mellem Økologisk Landsforening og Landscentret 
Fjerkræ. 
 
Der er bl.a. udviklet et planlægningsredskab, der kan bruges af økologiske fjerkræproducenter 
til at optimere den samlede fjerkræbedrift, herunder både sammensætning ogaf optimale 
foderblandinger, - foderplaner og optimalt sædskifte. Redskabet er frit stillet til rådighed på 
www.okologi.dk. 
 
20. Skeletudvikling og fedtaflejring 
Projektet er gennemført af Landscentret fjerkræ. Et antal opdræt er blevet overvåget i 
opdrætsperioden og hver flok er blevet besøgt 4 gange. Hver gang er registreret samhørende 
værdier af kropsvægt og benlængde på minimum 50 kyllinger. Samtidigt er registreret en 
række parametre for flokkene som helhed. Ved sidste besøg ved 15 ugers alder er 20 kyllinger 
aflivet og obducerede, der er foretaget bestemmelse af bugfedtindhold, vægt af kød på 
underlår, vægt af tibia og vægt af bugfedt. 
 
Produktionsresultater fra efterfølgende produktionsperiode er indsamlet.  
 
Der er forskelle med hensyn til skelet- og vægtudvikling udvikling som følge af 
høneafstamning og opdrætsform. Måling af kyllingers benlængde er en brugbar metode til at 
vurdere en kyllingefloks kvalitet. Metoden er imidlertid besværlig og kræver stor 
omhyggelighed, og vurderes derfor ikke i praksis at være et realistisk alternativ til vejning af 
kyllingerne. 
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Der forventes at kunne fremlægges en rapport ultimo marts 2007. Der vil blive lavet en 
papirudgave som vil kunne rekvireres ved henvendelse til Landscentret, Fjerkræ. Der vil blive 
lavet et sammendrag som vil blive lagt på Landscentret, Fjerkræs hjemmeside. Sammendraget 
vil desuden blive offentliggjort via en artikel i bladet Dansk Erhvervsfjerkræ. 
 
21. Frisk luft til kyllingerne 
Projektet er gennemført af Landscentret fjerkræ. Formålet var at måle koncentrationen af CO2, 
NH3 og O2 i slagtekyllingestalde, samt vurdere om målingerne kolliderede med den forventede 
kommende lovgivning på området ("Kommissionens forslag til Rådets Direktiv om 
minimumsforskrifter til beskyttelse af slagtekyllinger (2005/0099)"). Heri var anført en max. 
grænse på 3000 ppm CO2 og 20 ppm NH3.  
 
I alle stalde er grænsen på 3000 ppm CO2 på et tidspunkt overskredet, mens NH3 ikke har 
været i nærheden af grænsen på 20 ppm. 
 
I mellemtiden er forslaget imidlertid forkastet, så principielt overskrides der ingen grænser. 
Avlsselskabet Aviagen har dog anført at et CO2 indhold på > 3500 ppm kan skade kyllingerne, 
og derfor er det relevant undersøge nærmere om de fundne CO2 målinger kan have indflydelse 
på dyrenes velfærd og produktionsresultater. Det ligger dog udenfor omfanget af dette projekt. 
 
Resultaterne er samlet i en rapport, der  lægges på Landscentret Fjerkræs hjemmeside 
www.lr.dk/fjerkrae. 

 
22. Bekæmpelse af blodmider 
Projektet er gennemført af Landscentret fjerkræ. Der er lavet et litteratur studie for at forstå 
livscyklus for miderne og dermed fremme forståelsen af bekæmpelsen. Desuden er udført et 
forsøg med bekæmpelse i praksis. Forsøget er valgt på baggrund af norske resultater i 
bekæmpelsen af blodmider. 
 
Rapporten om blodmider publiceres på  www.lr.dk/fjerkrae. 
 
23. Luftrensning af fjerkræstalde 
Projektet er gennemført af Landscentret fjerkræ. Formålet med projektet var at indsamle viden 
på luftrensning med henblik på at kunne rådgive fjerkræproducenterne bedst muligt. Der er to 
hovedproblemer ved ventilationsluften: ammoniakindholdet og lugtstoffer. I Danmark har der 
kun været meget få sager med lugtgener fra fjerkræstald, da vi har været heldige med at få 
placeret nyanlæg i det åbne land i god afstand fra nabobeboelser – dette gælder specielt inden 
for slagtekyllingeproduktionen. 
 

De første målinger i et opstillet pilotanlæg hos en skrabeægsproducent viser bedre resultater 
end forventet. Detaljeret afprøvning i 2006 gennemføres i samarbejdet mellem firmaet og 
Landscentret, Byggeri og Teknik. 

 
Der blev afholdt "Åbent Hus" hos en økologisk ægproducent den 30. august i samarbejde med 
Byggeri og Teknik. Det drejede sig om et demonstrationsprojekt, lanceret af Skov A/S med 
støtte af Landdistriktsmidler. Arrangementet var pænt besøgt – primært fra branchen. Nye 
tiltag til luftrensning – også inden for svinesektoren – følges løbende.  

 
Nye tiltag til luftrensning – også inden for svinesektoren – følges løbende.   
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24. Resistens hos E.coli 
Projektet gennemføres af Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet. Projektet, 
der gennemføres som et Ph.d studie følger i hovedtræk tidsplanen. 
 
Præliminære resultater forsøges præsenteret på WVPA (World Veterinary Poultry 
Association ) kongressen senere i år, 
 
25. Afprøvning og forsøg med ænder 
I 2006 er alene anvendt udgifter til opretholdelse af forsøgsfaciliteter. 
 

Særlige foranstaltninger 

Til projekter under særlige foranstaltninger har Det Danske Fjerkræraad modtaget i alt kr. 
2.724 tus. i tilskud fra Fjerkræafgiftsfonden. 
 
27. AI støtteordning 
Som følge af udbrud af fugleinfluenza i 2006 faldt forbruget af fjerkrækød og æg og en række 
tredjelande lukkede deres markeder for afsætning af dansk produceret fjerkrækød. Disse 
forhold har medførte forstyrrelser på markedet for fjerkrækød. 
 
Der blev derfor indført en støtteordning for producenter af rugeæg og slagtekyllinger og for 
rugerier. Formålet med støtteordningen var, at kompensere for en del af de økonomiske tab 
som æg- og fjerkræssektoren havde lidt, som følge af forarbejdning af æg til udrugning, 
fremskyndede slagtninger af en del af avlsbestanden eller midlertidig reduktion af 
produktionen af slagtekyllinger.  
 
Støtteordningen er fastlagt i Kommissionens forordning 1010/2006 af 3. juli 2006 som ændret 
ved Kommissionens forordning (EF) Nr. 1256/2006 af 21. august 2006 om visse 
undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for æg og fjerkræ i visse medlemsstater.  
 
Med hjemmel i aktstykke nr. 198 udstedtes bekendtgørelser samt en vejledning til brug for 
administrationen af ordningen. Støtteordningen medfinansieres med 25 % af de 
støtteberettigede udgifter af Fjerkræafgiftsfonden. 
 
Der ydedes støtte til producenter af rugeæg og/eller fjerkræ samt rugerier, som opfyldte 
nedenstående betingelser. 
 
Ansøgeren skulle på ansøgningstidspunktet have gennemført en eller flere af følgende 
foranstaltninger: 
 
1) forarbejdning af æg til udrugning, 
 
2) Slagtning af en del af avlsbestanden før det normale slagtetidspunkt med henblik på at 
nedskære produktionen af æg til udrugning, 
 
3) frivillig nedskæring af produktionen gennem lavere indsætning af kyllinger for at begrænse 
belægningsgraden. 
 
Foranstaltningerne skulle være foretaget i perioden 1. januar 2006 til 31. august 2006 og være 
begrundet med konsekvenserne af fugleinfluenzaen.  
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28. 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 2006 kr. 850 tus. 
 

Dyrevelfærd 

Til aktiviteter under hovedformålet har Det Danske Fjerkræraad modtaget i alt kr. 746 tus. i 
tilskud fra Fjerkræafgiftsfonden.  
 
29. Dyrevelfærd generelt 
Under projektet varetages den generelle og løbende sikring af, at branchen er fuldt opdateret 
omkring dyrevelfærdsmæssige forhold i fjerkræsektoren. Endvidere vedligeholdes databaser 
for forskellige dyrevelfærdsregistreringer efter aftale med myndighederne.  
 
På branchens vegne opretholdes en løbende kontakt med de danske myndigheder og bistand 
ydes ved deltagelse i arbejdsgrupper af forskellig kategori. Via udenlandske kontakter dels via 
organisationer og dels via forskningsinstitutioner og universiteter sikres højt kendskab til den 
faglige basis for fjerkræets velfærd såvel som der vedligeholdes og udbygges netværk med 
ovennævnte. 
 
30. Fodringsrelaterede benproblemer 
Projektet gennemføres i samarbejde mellem Landscenter Fjerkræ, Københavns Universitet, Det 
Biovidenskabelige Fakultet og Århus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. 
 
Der er gennemført forsøg i Foulum, hvor der via foderet blev introduceret benproblemer hos 
kyllingerne. Ved hjælp af videoanalyser blev det undersøgt om smertestillende medicin 
påvirker kyllingernes gangegenskaber. Det undersøges tillige hvilken betydning benproblemer 
har for kyllingernes adfærd.  
 
Projektet afsluttes i 2007 
 
31. 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 2006 var der ikke modtaget krav om betaling til dette 
formål for 2006. 
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Uddannelse 

Til uddannelsesprojekter har Det Danske Fjerkræraad modtaget i alt kr. 738 tus. i tilskud fra 
Fjerkræafgiftsfonden.  
 
32. Tilskud til uddannelse, Landbrugsraadet 
Det Danske Fjerkræraads medlemsbidrag til Landbrugsraadet anvendes delvist til finansiering 
af udgifterne ved Landbrugets Oplysning- og Kursusvirksomhed. Bidraget fastsættes i henhold 
til produktionsværdien. 
 
Landbrugsraadet aflægger særskilt regnskab for anvendelsen af medlemsbidrag med oprindelse 
i § 6-afgifter (produktionsafgifter og promillemidler). 
 
33. Kompetanceudvikling 
Formålet med projektet var at tilbyde Landscentret Fjerkræs specialkonsulenter et kursusforløb 
hvor deltagerne trænes i salg, rådgivende salg og personlig udvikling. Projektet startede med et 
to dages kursus den 7. og 8. februar 2006 for 7 konsulenter fra fjerkræafdelingen. Kurset havde 
titlen "Samarbejde og succes i kundekontakten". På kurset blev der gennemgået teknikker til 
salg og rådgivning, ligesom det omfattede individuelle og samlede coaching forløb. På anden 
del af uddannelsesforløbet blev der udarbejdet en personlighedsprofil for hver kursusdeltager. I 
september blev der afholdt et fælles opsamlingsseminar, hvor deltagernes stærke og svage sider 
som rådgiver blev gennemgået. Det blev endvidere diskuteret hvordan profilerne passer 
sammen i teams. I gennem hele året har konsulenterne desuden været i løbende kontakt med 
deres coach. 
 

Afsætningsfremme 

Til aktiviteter under hovedformålet har Det Danske Fjerkræraad modtaget i alt kr. 606 tus. i 
tilskud fra Fjerkræafgiftsfonden. 
 
34. Tilskud til afsætningsfremme, Landbrugsraadet 
Det Danske Fjerkræraads medlemsbidrag til Landbrugsraadet anvendes delvist til finansiering 
af udgifterne ved Landbrugsraadets afsætningsfremmende aktiviteter. Bidraget fastsættes i 
henhold til produktionsværdien. 
 
Landbrugsraadet aflægger særskilt regnskab for anvendelsen af medlemsbidrag med oprindelse 
i § 6-afgifter (produktionsafgifter og promillemidler). 
 
35. Åbent Landbrug 
Der ydes tilskud til projekt ”Åbent landbrug”, der gennemføres via Landbrugsrådet 
 

Danske Æg 

Danske Æg modtog i 2006 et tilskud på i alt kr. 1.178 tus. 
 
36. Afsætningsfremme - konsumæg 
Afsætningsfremme for æg blev i 2006 gennemført under overskriften ”Danish Design”. I 
samarbejde med design virksomheder og forhandlere heraf blev hver måned stillet præmier af 
dansk design til rådighed. Præmierne blev udloddet i konkurrencer på hjemmesiden 
www.omelet.dk. Konkurrencerne krævede svar på enkle spørgsmål om æg. Svarene kunne 
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findes på branchens hjemmeside, hvortil der blev linket. Der blev løbende lagt nye opskrifter 
på hjemmesiden samtidig med skift af præmie. Opskrifterne var udarbejdet af en kendt kok. 
Konkurrencerne blev markedsført med etiketter på æggebakker. 
 
Der har fortsat været tale om en generisk kampagne for æg uden hensyn til ægtype. Siden 
2002, hvor kampagnen startede, og til udgangen af 2006 er salget af æg i skal til detail og 
catering steget med 11,7 pct. 
 
37. Sygdomsforebyggelse 
Indsatsen har bestået i et løbende arbejde med salmonellahandlingsplanen for æg. Desuden i 
håndtering af udbrud af Aviær Influenza i vilde fugle i forhold til branchen samt et egentligt 
udbrud i en hobbybesætning. I efteråret 2006 er udarbejdet et forslag til effektiv håndtering af 
mistanker og udbrud af Newcastle Disease og Aviær Influenza i branchen. Forslaget er 
vedtaget i begyndelsen af 2007. 
 

Dansk Slagtefjerkræ 

Dansk Slagtefjerkræ modtog i 2006 et tilskud på i alt kr. 761 tus. 
 
38. Afsætningsfremme – slagtefjerkræ 
Der er udviklet undervisningsmateriale "Vild med kylling" til faget hjemkundskab i 6-7 klasse 
i grundskolen. Materialet består både af trykt materiale og en webdel - www.kyllingeskolen.dk, 
og ligger i naturlig forlængelse af de tidligere produktioner "Ida og de 40.000 kyllinger og 
"Bakterier i din hverdag".  
 
 
 
 
 

FJERKRÆAFGIFTSFONDEN 
 
 

Jens Peter Rønholt 
Formand 

 
 
 

 København, den 30-05-07 

 

 


