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Note 1. Generel sygdomsforebyggelse 

Tilskudsmodtager: Den Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse 

Projektets formål og indhold:  

Projektets formål var at overvåge sygdomsudviklingen således, at forebyggelse, beredskab, og bekæmpelse af syg-

domme (zoonoser såvel som smitsomme sygdomme) kan iværksættes mest hensigtsmæssigt til gavn for fjerkræ-

erhvervets udvikling og konkurrenceevne. Herudover at varetage og sikre, at branchen er opdateret omkring hygiejne- og 

fødevarelovgivningen. Samt at sikre opdateret videnskabelig dokumentation for branchens risikoanalyse som ligger til 

grund for udpegning af kritiske kontrolpunkter på virksomhederne. 

 

Der var en løbende kontakt med myndigheder ved gennemførelse af ny lovgivning og ved justering og tilpasning af 

eksisterende lovgivning. Dette arbejde er meget afgørende for at sikre en udformning, som også er praktisk mulig at 

gennemføre. 

 

Administrationen af salmonellahandlingsplanerne er for en stor dels vedkommende overdraget fra Fødevarestyrelsen til 

branchen. Branchen har således ansvar for at indkalde prøver for såvel Salmonella, Aviær influenza og New Castle 

disease, og sikre at resultaterne bliver håndteret i en database, som myndighederne også har adgang til. Endvidere skal 

afvigelser såsom manglende indsendelser af prøver og forekomst af prøveresultater af særlig karakter meddeles til 

myndighederne umiddelbart, således at der kan iværksættes de nødvendige opfølgende tiltag. Det samme gør sig 

gældende for indkaldelse af prøver til undersøgelse for Aviær influenza og den deraf følgende håndtering. Administration 

af kontrolprogrammet for vaccination mod Newcastle Disease, som omfatter indkaldelse til kontrolprøver, opfølgning på 

disse samt behandling af indberetningsblanketter håndteres også. 

 

Der er udarbejdet løbende statistikker til såvel FVST, DTU samt andre interessenter ved brug af data fra databasen. Der 

er i 2011 udarbejdet en smittekilde-opsporingsrapport over de smittede flokke i fjerkræbranchen i 2010. 

 

De tekniske arbejdsgrupper for salmonellahandlingsplanerne består af deltagere fra myndigheder og branchen. Projektet 

varetager sekretariatsfunktionen for grupperne, og der udarbejdes løbende statistiske opgørelser vedr. salmonellafore-

komsten i de to sektorer, konsumægs- og slagtefjerkræproduktionen. Tilsvarende opgaver udføres i forbindelse med 

møder i Styregruppen for handlingsplanerne. Administrationen af regelsættet "God produktionspraksis ved fremstilling af 

fjerkræfoder" er ligeledes en del af projektet. Der er afholdt et kvartalsmøde i følgegruppen, samt diverse telefonmøder. 

Regelsættet for God produktionspraksis af fjerkræfoder er i 2011 blevet oversat til engelsk.  

 

I forhold til Veterinære forhold og fødevaresikkerhed har der været løbende rådgivning og bistand. 

 

Projektet har gjort det muligt for branchen at være repræsenteret i Kommissionens tekniske arbejdsgruppe for revision af 

det fælleseuropæiske referencedokument for bedst tilgængelige teknikker til reduktion af miljøbelastningen fra intensive 

svine- og fjerkræfarme (IRPP BREF). Arbejdet har bestået i deltagelse i møder samt teknisk og faglig kommentering af 

teknologibeskrivelser og diskussion af analyseværktøjer. Arbejdet har desuden bestået i deltagelse in en national 

baggrundsgruppe nedsat i regi af Miljøstyrelsen.  

 

Projektet har sikret at zoonoseforebyggelse og -bekæmpelse sker iht. gældende regler og håndteres under hensyntagen 

til praktiske forhold. Projektet har endvidere sikret indsatsen for at holde Newcastle disease og Aviær Influenza ude af 

dansk fjerkræproduktion sker så omkostningseffektivt som muligt. Forebyggelse og bekæmpelse af betydende zoonoser 

som Salmonella og Campylobacter er vigtige indsatsområder, og forebyggelsen og bekæmpelsen har gavnet erhvervet. 

Den danske succes med bekæmpelse af Salmonella i fjerkræproduktionen afspejles tydeligt i smittekilderegnskabet, 

hvoraf det fremgår, at dansk kylling og æg kun gav anledning få registrerede humane tilfælde i 2010.  

 

Opgaverne er af generel karakter uden markedsmæssig betydning og er derfor ikke omfattet af EU’s statsstøtteregler. 

Projektet er til gavn for alle fjerkræproducenter. 
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Note 2. Tilskud til vaccination mod Newcastle disease 

Tilskudsmodtager: Den Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse 

Projektets formål og indhold: 

Det Danske Fjerkræraad har administreret tilskudsordning for konsumægsproducenter, der i henhold til bestemmelserne 

i disse retningslinier kan opnå tilskud til indkøb og indgivelse af vaccine samt kontrol af vaccinationen mod Newcastle 

Disease. Under ordningen ydes tilskud til ejere af konsumægsbesætninger, der i konsumægsproduktionen anvender 

høner, der er vaccinerede efter bestemmelserne i Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 881 af 20. september 2005 om 

vaccination af fjerkræ mod Newcastle disease. Tilskudsordningen er godkendt af Kommissionen jf. statsstøttesag N 

181/05. 

 

Administrationen består i, at informere producenterne om betingelserne for tilskud samt at indhente ansøgninger. Ansøg-

ningerne om tilskud er blevet gennemgået for at sikre, at betingelserne for udbetaling af tilskud er opfyldt, herunder om 

ansøgningen er behørigt dokumenteret i form af kontrolprogrammets indberetningsskema, faktura for indkøb af daggam-

le hønekyllinger eller hønniker samt tilladelsen fra Fødevareregionen eller Plantedirektoratet om hold af konsumægs-

høner. Ved vurdering af berettigelse, er tilskuddet blevet udbetalt.  

 

Note 3. Projektstyring, generel rådgivning, København 

Tilskudsmodtager: Den Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Rådgivning 

Projektets formål og indhold:  

Projektet har bidraget til opsamling og formidling af viden og information til fjerkræbranchen. Informationer fra forsknings-

projekter, lovgivning, konferencer m.v. i relation til fjerkræproduktion er blevet opsamlet og formidlet videre til interes-

senter. Ved udformning af lovgivning er det ligeledes sikret, at den kendte viden er inddraget i det omfang, det er muligt 

under hensyntagen til produktionsøkonomi, produktkvalitet og forbrugernes ønsker.  

 

Der er udarbejdet en branchekode for produktion af opdrætning af hønniker til onsumægsproduktion. Sekretariatet deltog 

i det nordiske fjerkræsamarbejde og har administreret såvel som afholdt ledermøder og kongresser. Der blev i 2011 

arrangeret og afholdt Nordic Poultry Conference i Danmark. 

 

Projektet har sikret faglig information til branchens forskellige led og bistået fagligt og administrativt ved gennemførelsen 

af projekter.  

 

Herudover er der ydet rådgivning i forhold til miljøområdet. Den generelle miljøregulering og de mere specifikke krav i 

miljøgodkendelse af de enkelte fjerkræejendomme er i høj grad med til at definere rammebetingelserne for hele produk-

tionskæden. For at sikre rådgivningsgrundlaget i branchen om miljøregler, miljøteknologi mm har der været ydet råd-

givning i forhold til hele reguleringsområdet i forhold til primærproduktionen, herunder særligt i forhold til ændringer i 

loven om godkendelse af husdyrbrug, der i høj grad sigtede mod at reducere ammoniakemission fra husdyrproduktionen. 

Fjerkræbranchen er særlig udfordret på ammoniaksystem pga. de staldsystemer, der anvendes, hvorfor information og 

rådgivning om dette har været særligt relevant i forhold til at sikre fjerkræproduktionens overlevelse. 

 

Opgaverne er af generel karakter uden markedsmæssig betydning og er derfor ikke omfattet af EU’s statsstøtteregler. 

Projektet er til gavn for alle fjerkræproducenter. 

 

Note 4. Produktionsregnskaber 

Tilskudsmodtager: Den Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Rådgivning 

Projektets formål og indhold:  

Projektets formål var at give den enkelte producent et godt materiale til belysning af udviklingen i egen produktion 

sammenholdt med den generelle udvikling. Desuden er målet at sikre, at branchen er opdateret omkring den produk-

tivitetsmæssige og økonomiske situation i produktionens forskellige driftsgrene.  
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Projektet formål er blevet opfyldt, ved at der er blevet indsamlet og bearbejdet produktionsdata i effektivitetskontrollen. 

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.  

 

Med opsamling af produktionsdata har fjerkræ- og ægproducenter været i stand til at følge deres effektivitet og produk-

tivitet, samt at kunne benchmarke deres egen produktivitet i forhold til andres, med henblik på at øge produktiviteten i 

egen produktion. Herudover kan producenten anvende data til at kunne dokumentere deres egne produktionsresultater, 

fx i forhold til den finansielle sektor med henblik på at opnå lån, refinansiering mv.     

 

Endvidere bruges databasen til at udarbejde branchestatistik med det formål at kunne opnå et generelt billede af 

produktiviteten i den danske fjerkræbranche.  

 

Opgaverne er af generel karakter uden markedsmæssig betydning og er derfor ikke omfattet af EU’s statsstøtteregler. 

Projektet er til gavn for alle fjerkræproducenter. 

 

Note 5. Måltider og ernæring 

Tilskudsmodtager: Den Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Afsætningsfremme  

Projektets formål og indhold:  

Formålet med projektet var at formidle faglig viden om ernæring, tilberedning, hygiejne, mærkning m.v. om fjerkræ og æg 

til diætister, ernæringskyndige, undervisere, madskribenter, hjemkundskabslærere mm.  

  

I samarbejde med DTU- Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen er der iværksat analyser for fedt, fedtsyrer, tørstof, 

protein og aske i følgende: hel kylling, brystfilet uden skind, helt lår uden rygben, vinger, inderfilet, underlår og overlår 

med rygben. Senere vil der blive foretaget analyser af vitaminer og mineraler. Resultaterne skal indgå i en opdatering af 

Fødevaredatabanken fra DTU - Fødevareinstituttet til brug på www.foodcomp.dk. De vil dermed indgå i beregninger af 

kostundersøgelsen Danskernes kostvaner og for alle, der laver ernæringsberegnede opskrifter, tekst i lærebøger m.v. 

 

Der er ydet faglig assistance til lære- og kogebøger, diætister, madskribenter, myndigheder, studerende m.fl. for at sikre 

korrekte oplysninger om kylling/fjerkræ tilberednings- og ernæringsmæssigt. 

 

Der er udarbejdet beskrivelser med foto af kyllingeudskæringer samt gennemafprøvede tilberedningsanvisninger med 

angivelse af tilberedningssvind til hver enkelt udskæring. Der er vægtangivelser på de enkelte udskæringer til hjælp for 

dem, som udvikler opskrifter eller underviser i madlavning, samt angivelse af procent kød, ben og skind i udskæringen til 

brug for dem, som skal ernæringsberegne opskrifter m.v. Informationerne kan hentes elektronisk på voresmad.dk og på 

diætistforum.dk:  

 

Der har været deltagelse i Måltidspartnerskabet, som ser på hele måltidet, i arbejdsgruppen for reformulering af de 8 

kostråd, i Nøglehul på spisesteder og i saltpartnerskabet . 

  

Der har været holdt orienterings- og debatmøder for opinionsdannere, presse mv. hvor kylling indgik i temaet om kød. 

Ca. 225 deltagere. Der har været afholdt videnskabelige orienteringsmøder for ernæringsprofessionelle hvor kylling 

ligeledes indgik også på frokostmenuen. Ca. 225 deltagere. Der har været afholdt orienterings- og debatmøde for 

udvalgte madpublicister om anvendelse af hel kylling. Dette blev refereret og brugt i flere sammenhænge i flere 

ugeblade, og TV2 Bornholm lavede en reportage fra mødet. 

 

Projektet har tilvejebragt korrekte oplysninger på hjemmesider samt i kogebøger og undervisningsmaterialer på alle 

niveauer, hvilket har stor betydning for befolkningens viden og adfærd i forhold til korrekt tilberedning, god oplevelse og 

fortsat anvendelse af kylling. Herunder også optimale tilberedningsmetoder i forhold til energiforbrug og anvendelse af 

rester mv. i forhold til madspild. 
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Note 6. Detail- og foodservice 

Tilskudsmodtager: Den Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Afsætningsfremme  

Projektets formål og indhold:  

Formålet med projektet var at øge afsætningen af kyllingekød til detail- & foodservice-sektoren. Projektet skulle med 

målrettede aktiviteter medvirke til at sikre en optimal dialog mellem leverandører og professionelle brugere. Desuden 

havde projektet til formål at opbygge en kontakt til uddannelsesstederne, udarbejde undervisningsmateriale primært til 

ernæringsassistenter (Mad til mange), for på den måde at sikre at den nyeste viden om kylling bliver tilgængelig på 

fødevareuddannelserne. Via forbrugersitet voresmad.dk er kyllingekødet repræsenteret i kommunikationen til 

forbrugerne for således at bidrage til øget kendskab til og præference for kyllingekødet. 

 

Indsatsen i 2011 har været målrettet mod de faglærere, der underviser slagtere, kokke og ernæringsassistenter. Der har 

været afholdt 3 faglærerdage, med det formål at opdatere faglærerne, således at disse kunne undervise eleverne i den 

sidste nye viden om kylling. De involverede fagskoler var Kokkefaglærere fra Silkeborg Tekniske Skole, ernærings-

assistentfaglærere fra UCR Slagteriskolen i Roskilde, samt slagterfaglærere fra de tekniske skoler i Holstebro, Aalborg, 

Århus og Roskilde.  

 

Der er blevet udviklet to små køkkenfilm samt en faglig Power Point til brug i undervisningen i ernæringsassistent-

uddannelsen. Materialet er udviklet i 2011, og tilbydes gratis uddannelsesinstitutionerne i 2012. 

 

Fjerkræsektoren har været involveret i Food Fighters 2011, under temaet Made in Denmark. Projektet Food Fighters er 

et fagligt forløb for udvalgte særligt engagerede elever fra fire forskellige fødevareuddannelser (Slagtere, kokke, 

ernæringsassistenter og professionsbachelorer i sundhed og ernæring). Opgaven for eleverne lød i 2001 på ”Find de 

100 bedste svar på fremtidens fødevareudfordringer. 

 

Der har været fokus på den gode kylling historie i diverse foredrag og oplæg, bl.a. i forbindelse med arrangementet 

”Store Smagedag” og i uddannelsesinstitutionernes faglige udvalg i forbindelse med udvikling af opgaverne til DM for 

ernæringsassistenter. 

 

Dannelsesrejsen med kylling. Her blev udviklet et koncept til at sætte fokus på den gode kyllingehistorie. Dannelses-

rejsen er et forløb for nyuddannede elever, rundt i hele fjerkræsektoren, med henblik på at give eleverne en ballast af 

gode oplevelser og faglig viden om kylling. Tanken bag konceptet har været at skabe et nyt hold kyllingeambassadører, 

til de fremtidige formidlingsopgaver. 

 

Der har været afholdt tur rundt i fjerkræbranchen samt afholdt en temadag med indkøbere. To private kantiner har været 

på fact finding tur til dele af fjerkræsektoren. Med hensyn til de forbrugerrettede aktiviteter indgår kyllingekødet som en 

del af Landbrug & Fødevarers forbrugerwebsite www.voresmad.dk.  

 

Projektet har bidraget til at øge kendskabet til kyllingekød hos de professionelle brugere, og hos både undervisere og 

studerende på fødevareuddannelserne. Blandt faglærerne på de udvalgte 5 skoler har 83 faglærere været igennem et 

forløb der har givet disse en ny og forbedret viden om kylling, herunder produktionsforløbet fra jord til bord. Fra bl.a. 

indkøbssiden i den offentlige og private sektor er der modtaget positive tilkendegivelser om, at man har opnået en 

væsentlig større indsigt om kylling.  

 

Note 7. Afsætnings- og kommunikationssupport 

Tilskudsmodtager: Den Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Afsætningsfremme  

Projektets formål og indhold:  

Formålet med projektet var igennem forbruger kommunikation at øge efterspørgslen efter kyllingekød. Målet var at 

opretholde en løbende dialog med forbrugerne igennem magasiner og direkte forbrugerkontakt, men også webbaseret 

dialog.  

 

Der blev hver uge markedsført opskrifter på www.voresmad.dk - herunder kyllinge-/andeopskrifter som ligger i data-

basen. Herudover er der lavet fire nye opskrifter med hakket kylling til brug for SU-mad/hurtig, nem og billig mad samt 
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slankeretter. De bliver desuden brugt under Tøm grøntsagsskuffen - et aktuelt tema for at nedbringe madspild. 

Opskrifthæftet ”30 der slanker” er genoptrykt i 10.000 eksemplarer. Der er udarbejdet et julehæfte, hvori også indgik 

opskrifter med kylling og and. Det blev trykt i 10.000 eksemplarer. 

 

Det nye hjemkundskabsforum indeholder information om kyllingeproduktion og tilberedning af kylling. Kyllingeskolen 

genererer fortsat trafik og brug af materialerne. Der er udarbejdet lærervejledning til Råvareguiden, som også indeholder 

et afsnit om kylling. Der er udarbejdet en opskriftbrochure ”Fra Vesterbro go hele verden” med børnenes egne opskrifter. 

Den ligger på hjemkundskabsforum og anvendes i DGI regi. Der er udarbejdet to Vidste du at… hvori kylling indgår. De 

anvendes til sundhedsfremme og uddeles i lægehuse, af diætister, undervisere, rådgivere m.fl. 

 

Der har været gæstelærerundervisning for hjemkundskabslærerstuderende, på KU-Life, Fødevaregrund-kursus og 

faglige indlæg en række steder, hvori kylling har indgået. Der er lavet et koncept for forbrugerrettede events. Der er 

indrettet en mobil vogn med alt nødvendigt udstyr hertil. Der kommunikeres både produktion og tilberedning/anvendelse 

af den færdige kylling. Der er udarbejdet en folder om kyllingeproduktion til uddeling bl.a. på disse events. Der har været 

deltagelse på Landsskuet i Herning og på Mad 2011 i Århus 

 

Projektet har sikret en bredt funderede informationsindsats, som har været med til at styrke kyllingens gode image og 

bevare interessen for at købe og anvende kylling både i private hjem og i undervisningssammenhænge.  

 

Note 8. Formidling af ny forskning om æg og sundhed 

Tilskudsmodtager: Den Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Afsætningsfremme  

Projektets formål og indhold:  

Formålet med projektet var at fremskaffe den nyeste forskning angående æg og sundhed og formidle den ud til ernær-

ingsprofessionelle, sundhedsmyndigheder og relevante NGO’er og derfra videre ud til den danske befolkning.  

 

Marianne Hammershøj, Lektor, PhD. ved Institut for Fødevarer, Faculty of Science and Technology, Aarhus Universitet 

har gennemført et litteraturstudie om Forskning om Æg og Sundhed.  DTU Fødevareinstituttets afdeling for Ernæring har 

gennemført et studie om ”Æg i kosten og betydningen for sundhed og sygdom”. Hovedpointerne fra rapporten om ”Æg i 

kosten og betydningen for sundhed og sygdom” er udgivet som en lightudgave (formidlingsvenlig udgave) af den 

videnskabelige rapport, og er tilgængelig bl.a. via danskeæg.dk.  

 

Der er afholdt videnskabelige orienteringsmøder for diætister, andre ernæringsprofessionelle, madskribenter, myndig-

heder, undervisere ved højere uddannelser m.fl. Det har igangsat en debat om æg i kosten og sundhed. Der har været 

dialog og møder med sundhedsmyndigheder om æg i kosten (kostrådene) samt æg og Nøglehullet.  

 

Der er blevet igangsat et arbejde med at lave undervisningsmateriale om æg til hjemkundskabsforum. Der er gennemført 

en forbrugerrundspørge hvor 1.027 repræsentativt udvalgte danske forbrugere er spurgt om deres forbrugsadfærd, 

holdning til og viden om æg.  Der er udarbejdet nemme og sunde madopskrifter med æg som er offentliggjort på 

voresmad.dk. Via hjemmesiden www.danskeæg.dk er der informeret om æg, sundhed og produktionsforhold. 

 

Note 9. Dyrevelfærd generelt 

Tilskudsmodtager: Den Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Dyrevelfærd  

Projektets formål og indhold:  

Projektets formål var at varetage den generelle og løbende sikring af, at branchen er fuldt opdateret omkring dyrevel-

færdsmæssige forhold i fjerkræsektoren. Endvidere at vedligeholde databaser for forskellige dyrevelfærdsregistreringer 

efter aftale med myndighederne.  

 

I relevante fora for branchen er det sikret, at det faglige fundament til aktuelle sager omkring dyrevelfærd har givet den 

rette belysning, behandling og løsning af konkrete problemstillinger. Dette er sket i forbindelse med   

 Revideringen af handlingsplanen for trædepudesvidninger, som har medvirket til en reduktion af alvorlige 

trædepudesvidninger 

 Revideringen af kontrolinstruks vedr. vandsystemer for metodeægsproduktion  
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 Håndtering af påbud vedr. nedsat belægningsgrad i slagtekyllingeproduktionen  

 Revidering af procedurer hos myndigheder for at sikre information til ægpakkerier om skærpende tilsyn hos 

metodeægsproducenter 

 

Projektet har medvirket til at opretholde fokus i branchen for at sikre overholdelsen af bestemmelserne i GMP-planen for 

konsumæg ved håndtering og transport af udsætterhøner. Projektet har ligeledes sikret at det faglige fundament på 

dyrevelfærdsområdet generelt er blevet tilvejebragt overfor samfundet ved dialog og netværk. 

 

Opgaverne er af generel karakter uden markedsmæssig betydning og er derfor ikke omfattet af EU’s statsstøtteregler. 

Projektet er til gavn for alle fjerkræproducenter. 

 

Note 11. Produktionsrelateret specialrådgivning med fokus på slagtefjerkræ 

Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug, Fjerkræ 

Hovedformål: Rådgivning 

Projektets formål og indhold:  

Det overordnede mål er at bringe den nyeste viden i anvendelse hos så mange fjerkræproducenter som muligt – med 

afsæt i behov og produktionsbetingelserne på den enkelte bedrift.  Der er arbejdet med: 

 at sikre et fagligt rådgivnings beredskab på højt niveau, vedrørende slagtekyllinge-, rugeægs- og kalkunproduktion. 

 at sikre konsumægs-branchens udviklingsmuligheder ved at styrke rådgivningsberedskabet vedrørende grønne 

miljøteknologier, Effektivitetskontrol, produktionsøkonomi og nye typer af staldindretning.  

 at vedligeholde og udvide et netværk mellem økonomi- og fjerkrækonsulenter samt at udføre analyser og 

rapporteringer af fjerkræproduktionsregnskaber.  

 at give slagtekyllingeproducenter et væsentligt ”DB-løft” ved at forbedre produktionsresultaterne og derved øge 

producenternes indtjeningsgrundlag og styrke mulighederne for en høj og stabil produktivitetsudvikling i fremtiden 

 at sikre udtræk, analyse og formidling af viden fra KIK-databasen og E-kontrollen til gavn for alle 

slagtekyllingeproducenter. Ved hjælp af udtræk fra KIK og E-kontrollen er der blevet ydet en ekstra rådgivning til 

udvalgte producenter, som indgik i ”Trædepudeindsatsen 2011”. Indsatsen har bidraget med en væsentlig reduktion 

af forekomsten af mange kyllinger med trædepudescoren 2 i 8 udvalgte problembesætninger, ligesom mere generel 

information om trædepudesundhed (telefonopfølgning, statusopgørelser, ny ”Kogebog” til opnåelse af god 

trædepudesundhed) har bidraget til, at landsgennemsnittet for trædepudescorer har været rekord lavt i december og 

januar 2011/12.  

 

Note 14. Veterinær assistance 

Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug, Fjerkræ  

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse 

Projektets formål og indhold:  

Formålet med projektet er at sikre, at fjerkræproducenterne har en moderne fjerkræklinik med fagligt kompetente 

dyrlæger, der kan foranledige, at sygdomsproblemer i fjerkræflokke bliver behandlet hurtigt og korrekt. En kompetent og 

effektiv Fjerkræklinik er en vigtig forudsætning for, at der kan opretholdes en konkurrencedygtig produktion af fjerkræ 

med en særdeles høj sundhedstilstand og et minimalt medicinforbrug. 

 

Fra januar til maj 2011 er der blevet arbejdet med et større antal udbrud af IB hos slagtekyllingerne. Dette affødte en del 

vidensindsamling og formidling. IB-gruppen, der består af dyrlæger, producenter samt nøglemedarbejdere fra rugerier og 

slagterier har været indkaldt til møder, og anbefalede rugeriet igen at vaccinere de daggamle kyllinger mod IB. I løbet af 

sommeren arbejdede dyrlægerne med akutte dødsfald i forbindelse med slagtning, og i efteråret har der været nogle 

flokke med benproblemer, ligesom der har været risiko for TRT hos slagtekyllingerne. Der er desuden arbejdet med 

nedbrydning af brystmuskulaturen hos slagtekyllinger. Hos 16 slagtekyllingeproducenter har dyrlægerne bidraget med 

tværfaglig rådgivning vedrørende DB-løft. Dette har ført til markante stigninger i indtjeningen hos de involverede 

producenter. I konsumæg har der været fokus på fodbylder og blodmider, og enkelte flokke med drop i ydelsen. Der har 

været pres på for at få åbnet mulighed for at fremstille autovaccine for E. coli. Fødevarestyrelsen indskærpede de 

gældende regler for, hvilket kendskab en dyrlæge skal have til en fjerkræbesætning for at kunne ordinere vacciner til 

besætningen. Dette har medført ekstra besætningsbesøg.  

 



Noter til supplerende oplysninger – Regnskab 2011  
 

 26 

Det primære udbytte af projektet er, at hele fjerkræbranchen i regnskabsperioden har kunnet trække på kompetent 

fjerkræfaglig dyrlægeassistance, der servicerer fjerkræproducenter i hele landet. Fjerkræklinikken har medvirket til, at 

fjerkræbesætningerne har en meget høj sundhedsstatus, og at dyrenes produktivitet er meget tilfredsstillende. 

 

Note 16a. Boksforsøg med slagtekyllinger 

Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug, Fjerkræ  

Hovedformål: Forskning og forsøg  

Projektets formål og indhold:  

Formålet med boksforsøgene er at generere ny praksisviden og opsamle sammenlignelige forsøgsresultater, som 

slagtekyllingeproducenter hurtigt kan anvende i deres egen besætning til optimering af kyllingernes velfærd, produktivitet 

og slagteværdi. Herudover er formålet at afprøve og demonstrere nye, nyttige og i nogle tilfælde uhensigtsmæssige 

driftsledelses- og managementmetoder.   

 

Resultater fra boksforsøgene skal sikre, at ny viden eller nye produkter hurtigt afprøves under praktiske forhold og straks 

herefter gøres tilgængelige for hele slagtekyllingebranchen. Boksforsøgene udføres i et eller flere kommercielle kyllinge-

huse, hvor klima og smittepres er meget lig det, der findes hos mange af landets slagtekyllingeproducenter.  

 

Det er altafgørende for den danske slagtekyllingebranches konkurrenceevne, at der hele tiden foregår en hurtig og 

effektiv overførsel til slagtekyllingeproducenterne af relevant ny viden fra forskningsinstitutioner, avlsfirmaer og andre 

virksomheder. Boksforsøgene har i mere end 10 år medvirket til denne videnoverførsel. 

 

Der er i 2011 gennemført seks boksforsøg i projektperioden som planlagt. Der har i branchen været øget fokus på at 

nedbringe trædepudescoren, og herunder er vandsystemet i stalden en vigtig parameter for at få en god strøelse. Der er 

derfor gennemført tre boksforsøg, hvor forskellige drikkenipler er blevet afprøvet og sammenlignet. Desuden er det 

undersøgt, hvilken betydningen antallet af vandstrenge i slagtekyllingehuset har på kyllingernes produktivitet, samt om 

manglende drikkenipler kan afhjælpes ved at anvende et højere vandtryksprogram. Der er blevet udarbejdet en opsam-

lingsrapport vedr. drikkenippelafprøvningerne og vandstrengsforsøgene, hvilket hjælper til at give producenterne et godt 

overblik. I det sidste boksforsøg blev det undersøgt, om elektrolytter tilsat drikkevandet de sidste dage op til slagtning 

kunne afhjælpe akut dødelighed blandt kyllinger, som har været et problem siden foråret 2011.  

 

Det kan konkluderes, at ud af seks forskellige drikkenipler er der tre forskellige typer, hvor kyllingerne produktionsmæs-

sigt klarer sig godt. Desuden har et reduceret antallet af drikkenipler/vandstrenge en negativ betydning for kyllingernes 

produktivitet, men anvendelse af et højere vandtryk kan afhjælpe mangel på drikkenipler. Tilsætning af elektrolytter i 

slutningen af perioden havde ikke en effekt på kyllingernes leverglykogendepoter og blodglukose. 

 

Note 16b. Boksforsøg og management rådgivning i den økologiske slagtekyllingeproduktion 

Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug, Fjerkræ  

Hovedformål: Forskning og forsøg  

Projektets formål og indhold:  

Formålet med projektet er at udvikle og forbedre et nyetableret boksforsøgsanlæg for økologiske slagtekyllinger. Boks-

forsøg hos økologiske kyllinger kan bidrage til at generere ny praksis viden og forsøgsresultater vedrørende manage-

ment og fodring, hvorved den økologiske slagtekyllingeproduktion kan optimeres. Formålet med projektet er også at yde 

managementrådgivning til økologiske slagtekyllingeproducenter, hvorved resultaterne fra boksforsøgene hurtigt imple-

menteres i praksis. 

 

Projektet har bidraget til at generere mere viden om fodring af økologiske slagtekyllinger og udbygget grundlaget for den 

fremtidige boksforsøgsafprøvning i den økologiske slagtekyllingeproduktion. Der er frembragt vigtige redskaber til for-

bedring af management til regulering af kyllingernes adfærd og herigennem forbedring af velfærden i produktionen. Den 

opsamlede viden er blevet inddraget i den løbende managementrådgivning og er afgørende for en fremtidig velfung-

erende økologisk slagtekyllingeproduktion. De økologiske producenter får løbende mulighed for at udnytte de erfaringer, 

der er gjort i boksforsøgene til deres egen produktion.   

 

Forsøget med forkortet periode for tildeling af startfoder viste, at dette kan bruges som værktøj til at regulerer kylling-

ernes vækst. Er der tendens til for stor tilvækst på kyllingerne, kan det anbefales at forkorte perioden med startfoder med 
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nogle dage. Forsøgene med grovfoder har vist, at hverken typen eller mængden af grovfoder tildelt kyllingerne påvirkede 

væksten. Ved forskellig mængde grovfoder tildelt blev foderoptag og foderudnyttelse påvirket (når grovfoderrationen ikke 

medtages i beregningerne). Brugen af udearealet er blevet fulgt nøje i forsøg 005 men der blev ikke fundet sammen-

hæng mellem den tildelte mængde grovfoder og benyttelsen af udearealet. Forsøget med tildeling af forskellige typer 

grovfoder gav ingen statistisk signifikante forskelle i de undersøgte produktionsfaktorer. Der sås tydelig forskel i kylling-

ernes tilgang til de forskellige typer grovfoder. Forsøget med forhøjet hvedetilsætning viste, at kyllingernes vækst og 

foderudnyttelse blev påvirket af stærkt forhøjet hvedetilsætning. I det aktuelle forsøg blev hvedeprocenten gradvist 

forhøjet fra dag 21 og frem til forsøgsafslutning dag 60.  

 

17. Klimavanligt kød? – Livscyklusanalyse og optimering af klimavenlig fjerkræproduktion 

Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug, Fjerkræ  

Hovedformål: Forskning og forsøg  

Projektets formål og indhold:  

Formålet med projektet er at udvikle en model for at klarlægge udslip af drivhusgasser fra slagtekyllinge- og konsum-

ægsproduktion (økologisk) via en LCA-analyse. Ved hjælp af LCA-analyserne vil nogle indsatsområder blive udpeget, 

hvor det er muligt at foretage yderligere beregninger og forslag til tiltag, som kan gøre fjerkræproduktionen mere klima-

venlig.  

 

Med henblik herpå er data blevet indsamlet hos: Ét rugeri (herunder to opdræts- og forældredyrsbesætninger), to 

slagterier, fem slagtekyllingeproducenter, fem økologiske konsumægsproducenter, to økologiske opdrætsbesætninger. 

LCA-rapport vedr. produktionen af slagtekyllinger er udarbejdet, og indsatsområder er igangsat. LCA-rapport vedr. 

økologisk konsumægsproduktion er næsten færdigudarbejdet. 

 

Resultatet af LCA-analysen for slagtekyllinger viser, at der udledes 3,85 CO2-eqv./kylling eller 2,31 CO2-eqv./kg slagtet 

kylling, hvilket er lavt sammenlignet med andre dyrearter. Resultaterne ligger på niveau med andre udenlandske resul-

tater. I analysen blev det fundet, at produktionen af foder betyder rigtig meget i det samlede CO2-regnskab. Kyllinger er 

biologisk gode til at udnytte foderet, men de indsamlede data viser også en stor variation i foderforbruget, så der er 

potentiale i at forbedre foderudnyttelsen yderligere med fordel både CO2-mæssigt og produktionsøkonomisk. En tilsvar-

ende LCA-analyse for økologiske konsumæg er under udarbejdelse.  

 

Note 18. Kvælstofkredsløbet i dybstrøelse hos slagtekyllinger 

Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug, Fjerkræ  

Hovedformål: Forskning og forsøg  

Projektets formål og indhold:  

Formålet med projektet var at fastlægge N-cyklussen i dybstrøelse fra slagtekyllinger. Specielt andelen af ammoniak 

(NH3) og lattergas (N2O) vil blive undersøgt, da disse har stor indflydelse på produktionen og omgivelserne. Med henblik 

på at imødekomme fremtidens velfærd, miljø- og klimakrav er det derfor væsentligt at fastlægge dannelsen af ammoniak 

og lattergas, samt hvilke faktorer og i hvilken grad de påvirker omsætningen i dybstrøelsen. Denne viden vil kunne an-

vendes til fremadrettet at videreudvikle metoder til at mindske ammoniak- og lattergasudledningen.   

 

Forsøget er gennemført hos en slagtekyllingeproducent med to slagtekyllingehuse. I det ene hus blev der anvendt 

spåner og i det andet hus spagnum som strøelse. Der blev foretaget målinger i én rotation. Der blev i produktionsperi-

oden foretaget målinger af staldtemperatur, luftfugtighed i stalden samt ammoniak-, lattergas-, og kuldioxidkoncentration 

gennem forsøget. Prøverne er blevet analyseret nærmere hos Aarhus Universitet, som har den faglige ekspertise i un-

dersøgelse af strøelse og den mikrobielle aktivitet. Der er udarbejdet et estimat for ventilationsydelsen for at beregne et 

estimat på emissionerne. 

 

Resultaterne viser, at der produktionsmæssigt ikke var nogen forskel på kyllingernes produktivitet, uanset om der blev 

anvendt spåner eller spagnum som strøelse. Der blev registreret en lidt dårligere strøelse i huset med spåner sammen-

lignet med spagnum. Analyse af gødningsprøverne viser, at der ikke er nogen forskel, når der ses på den mikrobielle 

aktivitet i strøelsen. Det blev observeret, at luften var noget mere tung og ammoniakpræget i stalden med spagnum på 

dag 21. Forklaringen på dette vides ikke, da strøelsen var noget mere porøs og tør sammenlignet med huset med 

spåner. Konklusionen på forsøget er, at den mikrobielle aktivitet i strøelsen er ens i de anvendte strøelsestyper, og at der 

ikke er forskel i mængden af produceret ammoniak og lattergas. 
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Note 19. Screening af slagtekyllingers gangegenskaber 

Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug, Fjerkræ  

Hovedformål: Forskning og forsøg  

Projektets formål og indhold:  

Projektets formål var at dokumentere i hvilken grad slagtekyllingernes benproblemer er blevet reduceret i perioden fra 

2005 til 2011, endvidere at medvirke til at identificere og evaluere konsekvenser af halthed i slagtekyllingeflokke – både 

for dyrevelfærden, produktionsøkonomien og forbrugernes købelyst. 

 

Der er gennemført besøg ved i alt 18 producenter. Hos samtlige 18 producenter er der lavet gangbedømmelse på mindst 

150 kyllinger. I alt er 2894 kyllinger blevet vurderet. Den gennemsnitlige vurdering er endt på 1,91. Blandt de enkelte 

hold, hvor vurderingen er foretaget varierer bedømmelsen fra 1,68 til 2,01. Langt de fleste kyllinger har fået karakteren 2, 

som dækker over en kylling, der går med lettere ujævn og let haltende gang. Kyllingen har en klar defekt, der dog ikke 

påvirker manøvreringsevne, acceleration eller fart. Samlet har 83,3 % af kyllingerne fået karakteren 2 (for de enkelte hold 

svinger andelen fra 57,2 % til 92,0 %). 

 

Sammenlignes med tidligere undersøgelser af danske kyllingers gangegenskaber ses, at antallet af kyllinger med svære 

gangproblemer (score 4+5) er lavere nu end ved de tidligere undersøgelser. Men samtidig er andelen af kyllinger med 

karakteren 0 og 1 også faldet, så den gennemsnitlige score er steget fra 1,41 i 2004/2005 til 1,91 i 2011. Dette gør det 

svært at komme med en entydig konklusion på udviklingen af kyllingernes gangegenskaber. Andelen af kyllinger med 

svære eller meget svære gangproblemer er reduceret fra 0,5 til 0,2 % siden sidste undersøgelse. Andelen af kyllinger 

med karakteren 3 (kyllinger med tydelig halthed, der påvirker manøvreringsevne, acceleration eller fart) er reduceret fra 

12,6 % til 3,7 % af kyllingerne. Denne udvikling gør, at den samlede konklusion på udviklingen af kyllingernes gang-

egenskaber bliver, at der siden 2004/2005 er sket en forbedring i gangegenskaberne til trods for, at der er set en stigning 

i den gennemsnitlige karakter, der er givet. 

 

Post-mortem undersøgelser har ikke vist sammenhæng mellem Gait Score og de kliniske undersøgelser. Der ses ingen 

sammenhæng mellem Gait Score og svidninger. Der er højere gennemsnitsscore for haner end høner, men hvorvidt det 

skyldes køn eller den højere gennemsnitsvægt ved hanerne, vides ikke. 

 

Note 21. Projekt opdræt, æg 

Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, Erhvervsfjerkræsektionen 

Hovedformål: Rådgivning 

Projektets formål og indhold:  

Ægbranchen havde igennem mere end 10 år hovedsageligt koncentreret sig om bekæmpelsen af salmonella i alle led i 

produktionen, mens produktions- og produktivitetsrelaterede forhold var skubbet i baggrunden med svingende hønnike-

kvalitet til følge. Via internationale kontakter, fagtidsskrifter og videnskabelige artikler kunne det konstateres, at der i 

perioden var sket betydelige fremskridt på disse områder, og det var projektet formål via en koncentreret indsats på flere 

niveauer at bringe denne nye viden ud til primærproducenterne og ind i produktionen. Projektets overordnede formål har 

gennem videndeling, testning og demonstration af rådgivningsmetoder været, at afprøve videnskabelig kendt viden og 

praksis og på den måde sikre dyresundhed og velfærd i opdrætning af konsumægshøner – resulterende i en bedre 

hønnikekvalitet. 

 

Projektet har medført en bedre hønnikekvalitet, hvilket bl.a. ses som et fald i dødeligheden i løbet af projektperioden. 

Fremgangen skyldes primært, at videndeling har øget producentens fokus og fremmet at der udøves ”rettidig omhu” 

under produktionsforløbet. Ligeledes har rådgivningsmetoden, hvor holdet følges tæt af konsulenten gennem 3 besøg, 

hjulpet producenten til at fastholde fokus. Denne øgede fokus medfører at velfærd- og sundhedsmæssige problemer 

bliver taget hånd om i opløbet. Konklusion er, at management er alt afgørende for kvaliteten af hønnikerne.  

 

Note 22. Projekt ægproduktion 

Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer, Erhvervsfjerkræsektionen 

Hovedformål: Rådgivning 

Projektets formål og indhold:  
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Projektets overordnede formål har gennem videndeling, testning og demonstration af rådgivningsmetoder været, at 

afprøve videnskabelig kendt viden og praksis og på den måde sikre dyresundheden og velfærden i hele ægproduk-

tionens forløb. Dette skal ske med udgangspunkt i opnåede resultater fra projekt opdræt.  

 

Der er skabt øget samarbejde og dialog mellem opdrættere og ægproducenter. Ægproducenten har modtaget en mappe 

med nyttige informationer om stamdata og produktionsinformation på opdrættet. I alt 311 mapper er blevet sendt ud i 

forbindelse med flytning af hønniker til ægproducenterne. Der er blev aflagt et besøg umiddelbart efter indsætning i 

hønsehuset, hvor ægproducenten er blevet vejledt om det videre pasningsforløb af æglæggerflokken. Endvidere er 

producenterne blevet vejledt om opstart og indberetning til E-kontrollen – i alt er 260 flokke blevet besøgt i løbet af de 3 

år. Der er i den forbindelse indgået yderligere rådgivningsaftaler videre i produktionsforløbet. Data er blevet indberettet til 

E-kontrollen og disse kan bruges i forbindelse med udarbejdelse af ”best practise” hos ægproducenterne. 

 

Projektet har medført, at velfærden og sundheden er væsentlig forbedret, hvilket ses af markant lavere dødelighed for 

alle produktionsgrene, bortset for de økologiske besætninger. Ligeledes er produktiviteten øget markant i alle produk-

tionsgrene, hvilket ikke forekommer, hvis ikke velfærden og sundheden hos hønerne er i orden. Rådgivning har fokuseret 

på at videndele og rette fokus på opstarten i produktionen. Der er lagt vægt på at der fra producentens side sættes større 

fokus på management og at produktionen følges gennem Effektivitetskontrollen. Rådgivningen har fremmet dialogen 

mellem opdrætter og ægproducent, hvilket også bidrager positivt til bedre sundhed og velfærd. 

 

Note 24. Krydsbeskyttende gener 

Tilskudsmodtager: Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet 

Hovedformål: Forskning og forsøg  

Projektets formål og indhold:  

Det var projektets formål at undersøge om tidligere observeret krydsbeskyttelse kan være knyttet til store plasmider hos 

Escherichia coli.  

 

Efter indledende karakterisering af plasmider udvalgtes 14 stammer repræsenterende forskellige MLST- og fylotyper 

samt plasmidindhold/størrelser. Sekventering, annotering og komparativ analyse viste stor similaritet stammerne imellem 

på trods af forskellig kromosomal baggrund. Alle 14 APEC stammer havde colicin V operon og adskillige virulensgener, 

hvoraf flere var identiske med tilsvarende hos humane ExPEC, svarende til et zoonotisk potentiale. Baseret på frekvens, 

ensartede proteiner og subcellulær lokalisetion foreslås iroN, iutA, iss, traT, ompT og etsC som mulige vaccinekandi-

dater. Desværre ville Intervet ikke stille det plasmid, man har brugt til at udtrykke F11, til vores disposition. 

 

Hypotesen om tilstedeværelse af fælles antigener på plasmider i bakterier med forskellig kromosomal baggrund (E. coli) 

blev bekræftet. Dette grundlæggende arbejde kan efterfølgende danne grundlag for vaccineudvikling, der udviser 

krydsbeskyttelse over for serologisk forskellige typer af E. coli. 

 

Note 25. E. Coli associeret sygdom i konsumægsektoren 

Tilskudsmodtager: Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet 

Hovedformål: Forskning og forsøg  

Projektets formål og indhold:  

Sygdom forårsaget af E. coli har hidtil været betragtet som sekundær i forhold til en lang række disponerende faktorer. 

Ny forskning har imidlertid vist, at E. coli også kan optræde som eneste sygdomsfaktor (primær). Det er projektets formål 

at afklare i hvilken udstrækning, de stigende tab som følge af E. coli associeret sygdom skyldes primære eller sekundæ-

re forhold og i sidstnævnte tilfælde at identificere disse mhp. at øge velfærd og produktivitet.  

 

Med adgang til hele 33 stammer, der har været anvendt som autovacciner, har det været muligt på baggrund af 8 udbrud 

at sammenligne stammer herfra med stammer anvendt som autovacciner. Undersøgte flokke har omfattet såvel klonale 

som polyklonale udbrud. Fordelingen af sekvenstyper og fylogenetiske grupper blandt mono- og polyklonale udbrud samt 

blandt stammer anvendt som autovacciner var meget ens. Det samme gjaldt fordelingen af virulensgener.. 

 

Note 26. Streptococus equi-lign. bakterier fra fritgående høns 

Tilskudsmodtager: Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet 

Hovedformål: Forskning og forsøg  
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Projektets formål og indhold:  

Det er projektets mål, at afklare til hvilken fylogenetisk linie af S. equi de isolerede bakterier hører for derigennem at 

få indsigt i bakteriens smitteevne, overlevelse og sygdomspotentiale. Det er endvidere projektets mål at undersøge, 

om smitten er sket via ejerens heste, lige som bakteriens evne til at medføre sygdom under eksperimentelle forhold 

søges belyst. 

 

Der er arbejdet med ovennævnte mål gennem MLST-typgning og fylogenetiske analyser af udbrudsstammer, heste-

isolater og referencestammer for de tre fylogenetiske linier af S. equi. Derudover kortlægningn af bakteriens evne til at 

medføre sygdom v.h.a. et dosis responsforsøg i høns. I stedet for at variere dosis blev det besluttet at variere 

kolonitypen, således at høns blev podet (I/T og I/V) med henholdsvis mucoide (akut fase) og small colony variants 

(kronisk fase). Udbrudsklonen er klassificeret som ST280 af S. equi ssp. zooepidemicus, der er tæt beslægtet med 

isolater fra andre heste. Samme PFGE- og ST blev påvist fra en af ejerens heste, hvilket sandsynliggør, at smitten er 

kommet fra ejerens heste. Læsioner svarende til dem, der påvistes i udbruddet, sås også hos høns, der blev podet I/V 

og I/T med udbrudsklonen. 

 

Note 27. Salmonella Typh. DT41 – forekomst hos vilde fugle 

Tilskudsmodtager: Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet 

Hovedformål: Forskning og forsøg  

Projektets formål og indhold:  

Det var projektets formål at belyse om og i hvilket omfang, vilde fugle udgør en smitterisiko i forbindelse med de tilbage-

vendende ”udbrud” af S. Typhimurium DT41 hos forældredyr i slagtekyllingeproduktionen.  

 

Der blev ikke gennemført projektaktiviteter. 

 

Note 28. Avlsstrategi baseret på bredspektret resistens mod smitsomme sygdomme hos fjerkræ 

Tilskudsmodtager: Århus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 

Hovedformål: Forskning og forsøg  

Projektets formål og indhold:  

Projektets formål er at skabe det nødvendige faglige grundlag for at kunne anvende en ny avlsstrategi i fjerkræproduk-

tionen, der ved brug af ny teknologi bygger på selektion af dyr med en generel bredspektret sygdomsresistens. Derved 

forbedres sundhedsstatussen, dyrevelfærden, fødevaresikkerheden og konkurrencedygtigheden i fjerkræproduktionen. 

I modsætning til de nuværende avlsstrategier, hvor selektionen er rettet mod resistens overfor specifikke sygdomme, og 

derfor rummer stor risiko for ringe modstandskraft mod de til stadighed opstående nye patogenstammer, tager projektet 

udgangspunkt i nye forskningsresultater vedrørende serumproteinet, Mannose-Bindende Lektin (MBL), der er en nøgle-

parameter i en medfødt, bredspektret resistens, og vis serumkoncentration og/eller funktionalitet grundlæggende er 

genetisk bestemt. 

Projektet er et flerårigt ph.d. projekt, hvor Fjerkræafgiftsfonden  har bidraget med 2/3-del af et ph.d-studie. Studiet, som 

indgår i et større forskningsprojekt støttet af Det Strategiske Forskningsråd, vil skabe et fagligt grundlag for udvikling af 

en ny avlsstrategi ved at undersøge sammenhængen mellem kommercielle hønselinjers MBL genotyper og deres kon-

centration af MBL i serum. Kortlægning af andre potentielle DNA mutationer og deres mulige betydning for immunologisk 

robusthed vil ligeledes blive undersøgt og endelig vil MBL genotyper’s betydning for resistens mod eksperimentelle 

infektioner og vaccinefremkaldt specifik immunitet blive undersøgt med fokus på sygdommen Infektiøs Bronkitis. 

Der er identificeret 6 forskellige MBL genotyper (A1 - A6), hvoraf mindst en er associeret med lav koncentration af MBL i 

serum. Til hurtig identifikation af disse genotyper har vi udviklet et DNA baseret genotypnings-værktøj, Sequenom, der er 

i stand til at adskille de forskellige genotyper. Resultaterne er ved at blive sammenskrevet til en videnskabelig publika-

tion. De fundne variationer (SNPs) er alle fundet i den genregulerende sekvens (promotoren) af MBL genet og påvirker 

sandsynligvis transkriptionseffektiviteten.  

 

Et 9 ugers IBV-vaccinationsforsøg er blevet gennemført med to hønselinjer fra DJF. Forsøget bestod i at undersøge 

forskelle i dyrenes immunforsvar i forbindelse med vaccination mod infektiøs bronkitis virus (IBV) og mulige forbedringer 

af vaccineresponset i forbindelse med højt eller lavt serum MBL, da højt MBL er årsag til en lavere produktion af 

specifikke antistoffer.  
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Note 29. Bæredygtig økologisk ægproduktion gennem alternative fodringsstrategier til optimering af 

dyrenes sundhed, velfærd og ressourceudnyttelse 

Tilskudsmodtager: Århus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 

Hovedformål: Forskning og forsøg  

Projektets formål og indhold:  

Projektets formål er at skabe viden om forskellige grovfodertypers ernærings- og sundhedsmæssige værdi for hønen og 

effekt på ægkvalitet i økologisk ægproduktion, som danner grundlag for udvikling af et nyt foderkoncept, hvor hønernes 

samlede næringsstofforsyning fra fuldfoder og grovfoder optimeres løbende. Optimal udnyttelse af tilgængelige foderres-

sourcer er nødvendig for en bæredygtig økologisk ægproduktion ved overgang til 100 % økologisk foder fra 2012.  

 

I projektet udføres forsøg med økologisk ægproduktion, hvor grovfodertypers sammensætning, ægproduktion, foderfor-

brug, udskillelse af næringsstoffer, ægs spisekvalitet, og sundhedsmæssige værdi, hønernes tarmsundhed og immunitet 

samt mulighed for markedsføring af økologiske differentierbare æg analyseres. Derudover er det målet at udvikle IT-

værktøjer, der skal kunne bruges af ægproducenten til en dynamisk optimering af hønernes næringsstofforsyning i egen 

besætning. 

 

Projektet er flerårigt og der foreligger endnu ikke konkrete resultater, men dyrkning, høst og ensilering af forskellige af-

grøder til grovfoderensílager er gået som forventet selvom høsttidspunkt blev forsinket pga. meget regn. Der er foretaget 

en kemisk analyse af ensilager og grønsager for at vurdere indholdet af forskellige næringsstoffer. Desuden analyseres 

gødningsprøverne fra fordøjelighedsforsøget for udvalgte analyser, så resultaterne herfra kan anvendes som viden-

grundlag, når der skal formuleres forsøgsfoderblandinger til hovedforsøget. Derudover er der i 2011 dyrket økologiske 

sojabønner på Jyndevad forsøgsstation. Der blev i alt høstet 6 ton, hvilket anses som meget tilfredsstillende. Sojabønnerne 

analyseres for det samme som grovfoderet, da de vil indgår i det økologiske forsøgsfoder. Der er flere forventede udbytter af 

projektet, bl.a. at foderet kan optimeres på grundlag af viden om grovfoderets næringsstofindhold og værdi.  

 

Note 30. Automatiserede hjælpeværktøjer til kødkontrollen på kyllingeslagterier 

Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut 

Hovedformål: Forskning og forsøg  

Projektets formål og indhold:  

Projektets formål var at tilvejebringe det nødvendige grundlag for beslutning om igangsættelse af et udviklingsprojekt til 

udvikling af automatiserede hjælpeværktøjer til kødkontrollen på kyllingeslagterierne. I projektet skulle der ske en 

afklaring af krav til de automatiserede hjælpeværktøjer og de tekniske muligheder for at leve op til kravene.  

 

Det blev identificeret hvem der har interesser knyttet til udvikling og brug af automatiserede værktøjer til kødkontrol 

(interessentanalyse). På møder med Rose Poultry, Lantmännen Danpo og Kødkontrollen blev ønsker til fremtidige 

hjælpeværktøjer diskuteret. Den praktiske kødkontrol blev gennemgået på begge slagterier. Derudover har en person fra 

projektgruppen og en person fra Kødkontrollen overværet en dags praktisk kødkontrol på slagterierne i henholdsvis 

Vinderup og Aars. Baseret herpå blev potentielle indsatsområder udpeget og beskrevet. Herefter blev de teknologiske 

muligheder vurderet.  

 

Det forventes, at visionbaserede hjælpeværktøjer vil kunne aflaste både slagteriets og Kødkontrollens personale, der i 

forvejen arbejder ved høj kædehastighed. Derudover vil såvel slagterier som Kødkontrollen kunne få et mere objektivt og 

veldokumenteret grundlag (fotomateriale) for eventuelt sagsbehandlingsarbejde eller beregning af afregning. Der findes 

nogle få visionbaserede systemer, som vil kunne danne udgangspunkt for udvikling af automatiserede hjælpeværktøjer 

til udvendig PM kødkontrol (kontrol af slagtekrop). Uanset hvilket system, der eventuelt vælges, vil det kræve kalibrering / 

videreudvikling i forhold til nationale forhold og krav til kødkontrol. Værktøjer til bedøvelses- og stikkekontrol samt 

indvendig PM kontrol (kontrol af organsæt) kræver nyudvikling af visionsystemer. I den forbindelse kan f.eks. 

multispektral vision overvejes. Det anbefales derfor at opdele fremtidig udvikling af hjælpeværktøjer til kødkontrol på de 

danske kyllingeslagterier i to projektområder hhv. Videreudvikle et udvalgt eksisterende visionsystem til udvendig PM 

kontrol og Udvikle værktøjer til bedøvelses- og stikkekontrol samt indvendig PM kontrol.  

 

Note 31. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød 

Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut 

Hovedformål: Forskning og forsøg  
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Projektets formål og indhold:  

Formålet med projektet var at klarlægge betydningen af alternative pakningsformer for holdbarhed og kvalitet af 

detailpakket, fersk kyllingekød.  

 

Via forsøg på Teknologisk Institut – DMRI, Roskilde er der arbejdet med at klarlægge, hvorledes pakning i henholdsvis 

modificeret atmosfære uden ilt og vakuumpakning påvirker mikrobiel holdbarhed, farve, lugt og sensorisk kvalitet i 

sammenligning med den traditionelle pakning i modificeret atmosfære med højt iltindhold. 

 

Råvarer, lagringsforhold og pakkemetoder blev fastlagt i samarbejde med fjerkræbranche.  Efterfølgende blev der udført 

to uafhængige forsøg på hhv. kyllingelår og kyllingebrystfilet. Råvarerne blev afhentet på et  kyllingeslagteri, hvorefter 

kødet blev transporteret til DMRI og detailpakket i MAP med ilt , MAP uden ilt  og vakuum, hvorefter prøverne blev lagt til 

display ved 5 °C.  Kyllingebrystfilet blev analyseret efter 2, 5 og 9 dage ved sensorisk analyse til dokumentation af 

kvalitetsbevarelse (tekstur, smag og lugt) under lagring samt efter 0, 2, 5, 9, 13 og 19 dage til dokumentation af mikrobiel 

(psykrotroft kimtal) og sensorisk holdbarhed (lugt, udseende). Kyllingelår blev analyseret efter 2, 5 og 9 dage ved 

sensorisk analyse til dokumentation af kvalitetsbevarelse (tekstur, smag og lugt) under lagring samt efter 0, 2, 5, 9, 12, 

15 og 19 dage til dokumentation af mikrobiel (psykrotroft kimtal) og sensorisk holdbarhed (lugt, udseende). 

 

Projektet har dokumenteret, hvorledes den traditionelle pakkeform i modificeret atmosfære med højt oxygenindhold og to 

alternative iltfri pakkeformer påvirker holdbarhed, farve, lugt og spisekvalitet af kyllingelår og kyllingebrystfilet. 

Resultaterne viste, at holdbarheden var kortere end forventet, grundet høje kimtal på råvarerne. Begyndende fordærv 

påvirkede i høj grad de sensoriske analyser, men resultaterne tyder på, at pakning i MAP med høj ilt forringer teksturen 

af detailpakket kyllingekød. Resultaterne giver desuden indsigt i produktionsforholdenes betydning for sensorisk 

holdbarhed af kylling samt et udgangspunkt for optimering af de nuværende pakkeformer samt produktionshygiejnen og 

kølekapacitet på slagtelinjen.  

 

Note 32. Markedsåbning i Kina 

Tilskudsmodtager: Det Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Afsætningsfremme  

Projektets formål og indhold:  

Projektets formål var at skabe grundlaget for en åbning af det kinesiske marked. Der er i samarbejde med Fødevare-

styrelsen og den danske ambassade i Kina blevet udarbejdet et udkast til en protokol. Denne er blevet fremsendt 

’uofficielt’ til de kinesiske myndigheder. På en såkaldt 'High Level Round Table Conference' i Beijing blev fjerkræbranch-

en præsenteret. Der var en stor kinesisk interesse, og der var en stor spørgelyst på mødet. Der er planlagt et besøg i 

Danmark med relevante kinisiske myndigheder. Besøget afvikles i februar 2012.  

 

I samarbejde med den danske ambassade i Beijing er der arbejdet for at få en protokol underskrevet allerede i 2012. 

Herefter vil der både skulle foretages egentlig inspektion af virksomhederne, og der skal udarbejdes eksportcertifikat før 

eksport vil kunne påbegyndes.  

 

Opgaverne er af generel karakter uden markedsmæssige konsekvenser og er derfor ikke omfattet af EU’s statsstøtte-

regler. Projektet er til gavn for alle fjerkræproducenter. 
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Note 33. Opskrifter med andekød 

Tilskudsmodtager: Det Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Afsætningsfremme  

Projektets formål og indhold:  

And spises traditionelt i Danmark som hele dyr omkring mortensaften og jul. Formålet med projektet var at vise at and 

kan spises hele året.  

 

Til brug for madskribenter, kogebogsforfattere, diætister, undervisere, myndigheder m.v. er der arbejdet med 

beskrivelser med foto af hel and, andelår og andebryst samt gennemafprøvede tilberedningsanvisninger med angivelse 

af tilberedningssvind til hver enkelt udskæring. Det er grundopskrifter, hvor der kun er tilsat salt, peber og evt. 

væske. Der er vægtangivelser på de enkelte udskæringer til hjælp for dem, som udvikler opskrifter eller underviser i 

madlavning, samt angivelse af procent kød, ben og skind i udskæringen til brug for dem, som skal ernæringsberegne 

opskrifter m.v. Informationer publiceres elektronisk www.diaetistforum.dk og www.voresmad.dk.  

 

Der er udarbejdet et julehæfte, hvori også indgik opskrifter med and. Det blev trykt i 10.000 eksemplarer. Der har været 

afholdt videnskabelige orienteringsmøder for ernæringsprofessionelle, hvor and indgik i frokostmenuen. Ca. 225 

deltagere. Der har været en del henvendelser om fedtindhold i and, fedtafsmeltning ved tilberedning m.v. til brug ved 

ernæringsberegnede opskrifter med and. 

 

Indsatsen er med til at styrke brug af and – især i opskrifter fra madskribenter. Det vil i sidste ende betyde, at flere 

forbrugere får lyst til at bruge and i deres madlavning. Tal for kød, skind og ben har gjort det muligt for diætister at lade 

and indgå i rådgivningen. De efterlyser stadig nye analyser af fedtindhold og analyser af fedtafsmeltning ved tilberedning 

af and. 

 

Note 34. Risikofaktorer for introduktion af Campylobacter i flokke og udarbejdelse af bio-indeks 

Tilskudsmodtager: Det Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Forskning og forsøg   

Projektets formål og indhold:  

Formålet med projektet er at studere besætninger, der ofte har positive flokke og sammenligne dem med dem der aldrig 

eller meget sjældent har positive flokke. Det kan således genereres mere viden om effekten af de forskellige barrierer og 

management, der har til hensigt at holde Campylobacter ude af fjerkræflokke. Dette gøres med en spørgeundersøgelse 

og et besøg i de respektive besætninger. Den nye database ”Kvalitets-sikring i kyllingeproduktion” (KIK) indeholder 

information, der kan bruges til at hente viden.  

 

Der kan være flere faktorer, som tilsammen karakteriserer besætninger, der ofte får positive flokke og dem der sjælden 

får positive flokke. KIK og en spørgeundersøgelse er blevet brugt til at indhente information om disse faktorer.  

Der har været aflagt besøg i 26 besætninger, som blev valgt ud, baseret på om de lå i geografiske områder, der i 

tidligere studier er blevet udpeget som risikoområder og som gentagende var positive eller negative over de sidste 4 år.  

 

Analyserne har identificerede mange variabler som potentielle risikofaktorer. Mange variabler har meget lille variation, 

men kan alligevel være en risikofaktor, da der mangler producenter med ”ekstrem adfærd” f.eks. ”antal dage mellem 

holdene” er næsten det samme hos alle producenterne. Kommentarer fra producenterne i undersøgelserne, og de 

mange detaljer omkring hygiejne og ventilation i besætningsundersøgelsen er blevet brugt til den endelige udvælgelse 

af, hvilke variabler der skal indhentes data for fra KIK for alle CHR i det samlede dataset.  

 

Note 35. Fjerkræsektorens konkurrenceevne 

Tilskudsmodtager: Det Danske Fjerkræraad 

Hovedformål: Forskning og forsøg  

Projektets formål og indhold:  

Fjerkræsektoren er internationalt orienteret. Konkurrenceevnen er af væsentlig betydning for fjerkræsektorens udvikling. I 

lyset af den økonomiske krise, liberalisering og bilaterale handelsaftaler er det af afgørende betydning at få synliggjort, 

på hvilke områder fjerkræbranchen har mulighed for at forbedre sin konkurrence. Formålet med projektet var således at 

identificere branchens konkurrenceevne.  
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Projektet har identificeret og sammenlignet centrale parametre af betydning for fjerkræsektorens konkurrenceevne. Disse 

resultater giver bedre forudsætninger for at vurdere erhvervets muligheder og udfordringer. Opgaven har været 

håndteret dels specifikt for sektoren dels i fællesskab ud fra en synergimæssig tilgang. Konkret er der fremskaffet 

landesammenlignelige data for bl.a.: 

 lønkonkurrence 

 miljøbeskatning 

 energiafgifter 

 vandafledning 

 forskningsindsats 

 specifikke nøgletal for fjerkræproduktionen 

 

Sektorens samfundsøkonomiske relationer er nærmere analyseret med fokus på blandt andet beskæftigelse, 

bruttofaktorindkomst, værditilvækst samt energiforbrug og –omkostninger.  

 

Note 36. Revurdering af normtal samt proteinforsyning af slagtekyllinger 

Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug, Fjerkræ 

Hovedformål: Forskning og forsøg  

Projektets formål og indhold:  

Formålet med projektet var at gennemføre et robust og troværdig vækst- og aflejringsforsøg med slagtekyllinger for at 

generere og opdatere nøgletal for indhold af kvælstof og fosfor i gram pr. kg slagtekylling til brug i beregningen af 

normtallene for gødning fra slagtekyllinger. 

 

Fodringsforsøget blev planlagt i 2010 og gennemført i foråret 2011 i henhold til forsøgsplanen.  

 

Forsøgets konklusion er, at sammenholdt med de gældende normtal angivet i Poulsen et al. (2001), er værdien for 

aflejring af kvælstof (N) pr. kg tilvækst steget, mens fosforaflejringen (P) er faldet. Værdien for aflejring af kalium (K) er 

også faldet, men i mindre grad end for P. Fosforaflejringen er endvidere lavere ved 35 dage, hvilket ikke er tilfældet mht. 

kvælstofaflejringen og kaliumaflejringen, hvor værdierne er de samme ved begge slagtealdre. 

 

Resultaterne af forsøget blev indarbejdet i de reviderede normtal, som Aarhus Universitet udsendte i juli 2011. Effekten 

er, at der var nye normtal klar til at anvende i gødningsregnskaberne for 2011/2012. De nye normtal anvendes også i 

ansøgninger om miljøgodkendelser. 

 

Note 37. Integreret larveproduktion til foder i økologisk ægproduktion 

Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug, Fjerkræ 

Hovedformål: Forskning og forsøg  

Projektets formål og indhold:  

Projektet formål er, at udvikle og demonstrere et robust system til fremstilling af et nyt økologisk fodermiddel, baseret på 

patogenfri insektlarver med en ideel aminosyresammensætning og derved opnå en generel forbedring af velfærden hos 

fjerkræ.   

 

Den grundlæggende idé og grundviden om teknikken er indsamlet i Serbien i et tidligere projekt ved VFL. I nærværende 

projekt er indsamlet yderligere viden om produktion af fluelarver, herunder både om teknikker, larvernes 

næringsstofindhold og anvendelse i USA, Spanien, Tjekkiet og Sydafrika.    

 

Der er indgået aftale med en producent om at være afprøvningsvært. Der er gennemført undersøgelse af den 

eksisterende stald, og muligheder for at implementere et bæltesystem i forbindelse med det eksisterende 

produktionsapparat har været analyseret.  
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Note 38. Ammoniak-, støv- og lugtreduktion ved brug af EPI-teknik i rugeægstalde til slagtekyllingeproduktion 

Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug, Fjerkræ 

Hovedformål: Forskning og forsøg  

Projektets formål og indhold:  

Rugeægsproduktionen har den største ammoniakfordampning/DE af alle fjerkræproduktioner. Der er et stort behov for at 

finde løsninger, som tilgodeser de meget høje krav til biosikkerhed, som produktionen kræver. Formålet med projektet 

var at vurdere EPI-teknologiens muligheder for anvendelse i rugeægsproduktionen i Danmark.  

 

Med henblik herpå er der gennemført et testforløb i en rugeægsstald. Der er taget gødningsprøver for at fastlægge i hvor 

høj grad ammoniak fra det bundne støv bliver i gødningsmåtten. Der er laves opgørelser på foder, vang, ægydelse og 

dødelighed. Der er lavet total-analyser på rugeægshønerne for at fastlægge mængden af næringsstoffer bunder i 

kroppen. Der er lavet ph-målinger af gødningsmåtten og EPI-støvet for at fastlægge risikoen for trædepudesvidninger 

hos hønsene. Der er opnået et godt fagligt udbytte af projektet. Der er alene på baggrund af de foreløbige resultater 

udvist stor interesse fra Miljøstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen og flere kommuner omkring EPI-teknologiens muligheder 

som virkemiddel i miljøsager. 

 

Note 39. Udsætning af fasaner 

Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug, Fjerkræ 

Hovedformål: Forskning og forsøg  

Projektets formål og indhold:  

Formålet med projektet var at afklare og afværge årsager til svækkelse og øget dødelighed hos unge, opdrættede 

fasaner efter udsætning i naturen. I udsætningssæsonen 2011 blev 9 udsætnings-pladser fordelt i Jylland og på Fyn og 

Lolland besøgt med henblik på at beskrive og vurdere forholdene.  

 

En opdrætter, der rapporterede udbrud af sygdom efter udsætning på to lokaliteter – dvs. fund af flere døde fugle på 

udsætningspladsen – blev besøgt akut med henblik på at få klarlagt forholdene på fuglenes opholdssteder og at kunne 

indsamle friskt materiale til diagnostisk undersøgelse. Materialet blev undersøgt på lokal dyreklinik og på 

Fjerkræklinikken.  

 

Projektet gav adgang til praktisk information om forskellige måder at udsætte fasaner på fra 6 ugers alderen. 

På grund af regn var de problemer, der viste sig på udsætningsstederne, relateret til at de yngste fasaner ikke kunne 

klare sig men frøs, holdt op med at æde og døde af sult og kulde. Det fremgik tydeligt, at vejret har afgørende betydning 

for kyllingernes tilvækst og velfærd. Udsætning ved 6 uger synes at være det rette tidspunkt, men det er alt afgørende, at 

fuglene er i god kondition. En ”best management practise” bør derfor være rettet mod hele produktionsperioden, da der 

kun er ringe chance for at rette undervægtige kyllinger, eller kyllinger med beskadiget fjerdragt op efter udsætning.  

 

Note 40. Etageanlæg til æglæggende høns - management, indretning, gødningsfordeling og norm 

Tilskudsmodtager: Videncentret for Landbrug, Fjerkræ 

Hovedformål: Forskning og forsøg  

Projektets formål og indhold:  

Etagesystemer er nye i Danmark, der er kun få tal til rådighed, og normtalstabellen er endnu ufuldstændig. Formålet med 

projektet var at vise de aktuelle gødningsmængder og sammenholde dem med normtalsangivelserne. Dette sikrer en 

korrekt vurdering af systemets muligheder både i forhold til markdriften og i forhold til de miljøeffekter, som systemet 

giver mulighed for at udnytte. 

 

Der er undersøgt dybstrøelse fra to forskellige producenter, de har hver deres udgangspunkt med hensyn til strøelse. For 

den ene producent er produktivitet sammenlignet med normproduktionen for at sikre, at afvigelsen i den producerede 

gødning ikke er et resultat af management. Der er målt gødningsmængder ved hhv. udvejning og beregning. 

Mængderne er fastslået og holdt op mod produktionen for at sammenligne med normtallet. Der har ikke været større 

udsving i besætningernes produktion, som har kunnet påvirke resultatet af undersøgelsen. 

 

Resultaterne viser, at der er betydelig forskel i produktionens miljøbelastning afhængigt af, om der er tale om produktion i 

traditionel skrabeægsstald med gødningskumme eller i anlæg med mulighed for at fjerne gødningen løbende. Gennem 
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management af dybstrøelsen er det muligt at påvirke fordelingen mellem dybstrøelse og fast gødning markant. Fjernelse 

af dybstrøelse har gavnlig virkning på staldklima og miljø. 

 

Note 41. Overlevelse af salmonella serotyper, som årsag til persisterende infektioner i slagtefjerkræ 

Tilskudsmodtager: Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet 

Hovedformål: Forskning og forsøg  

Projektets formål og indhold:  

Projektets formål er at tilvejebringe grundlæggende viden om udvalgte serotypers evne til at overleve i husstøv, strøelse, 

og pelleteret foder ved forskellige temperaturer samt undersøge for resistens over for udvalgte desinfektionsmidler.  

 

Første fase er afsluttet. Der blev testet fem af de hyppigst anvendte desinfektionsmidler i slagtekyllingeproduktionen 

overfor 5 serotyper as salmonella i en matrice af husstøv. Fase to med testning af langtidsoverlevelse af de samme 5 

serotyper i matricer af husstøv, foderpiller, foderstøv og hel hvede er sat i gang.  

 

Note 42. Dødsårsager i forbindelse med indfangning og transport af slagtekyllinger  

Tilskudsmodtager: Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet 

Hovedformål: Forskning og forsøg  

Projektets formål og indhold:  

Det var projektets formål at generere grundlæggende viden omkring dødsårsager associeret indfangning og transport af 

slagtekyllinger for derigennem at skabe et fundament for en afgørelse om og i hvilket omfang døde i kasser (DIK) kan 

bruges som udtryk for/hænger sammen med velfærd i slagtekyllingeproduktionen.  

 

Der blev ikke gennemført projektaktiviteter. 

 

Note 43. Nanoteknologi i fjerkræproduktionen  

Tilskudsmodtager: Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet 

Hovedformål: Forskning og forsøg  

Projektets formål og indhold:  

Projektets formål var at udvikle nanobiotiske tilsætningsstoffer, der tilsat foder og/eller drikkevand til kyllinger, vil være en 

effektiv erstatning for anvendelsen af antibiotika og coccidiostater samt begrænse anvendelsen af andre farmakologiske 

stoffer. Der er lavet forsøg med embryoner, som indkluderede mållinger af stofskiftet, Ag-nano rester i forskellige væv og 

PCR analyser af udvalgt gen-ekspression.  

 

Note 44. S.typh. DT41, stabilitet og værtsbelastning  

Tilskudsmodtager: Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet 

Hovedformål: Forskning og forsøg  

Projektets formål og indhold:  

Salmonella Typhimurium DT41 udgør et kompleks af klonalt beslægtede linier. Det var projektets formål at afklare, om 

den observerede aldersmæssige sammenhæng for DT41 infektioner hos forældredyr i rugeægsproduktionen kan 

bekræftes eksperimentelt. Det er blevet undersøgt, om stammer isoleret fra mennesker er i stand til at kolonisere og 

inficere forældrefyrsflokke. Endelig var det projektets formål gennem in vitro undersøgelser at kortlægge den genetiske 

stabilitet af udvalgte DT41 kloner, for herigennem at forklare den observerede diversitet og skabe større sikkerhed om 

tolkningen af resultater opnået ved forskellige typningsmetoder.  

 

Note 45. En kvantitativ undersøgelse af fluers døgnaktivitet ved slagtekyllingehuse 

Tilskudsmodtager: Århus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 

Hovedformål: Forskning og forsøg  

Projektets formål og indhold:  

Projektets formål var at belyse døgnaktivitet ved slagtekyllingehuse med henblik på en kvantitativ bestemmelse hvornår 

på døgnet flest fluer søger ind i stalden via ventilationskanaler. Tidligere undersøgelser har dokumenteret fluers 

betydning som smittebærer af Campylobacter til slagtekyllingeflokke. Ingen tidligere undersøgelser har dog fokuseret på 

tidspunktet af døgnet fluer kommer ind i kyllingehuse.  
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Ugentlig gennem sommeren 2011 og ved fastlagte tidsintervaller i løbet af et døgn er antallet af fluer og andre insekter 

blevet opsamlet i specielt designede netruser. Parallelt er der sket en indsamling af fluer fra vægflader og vegetation i 

umiddelbar nærhed af husene. I løbet af undersøgelsesperioden er der indsamlet meteorologisk data inde i husene og 

uden for husene.  De indsamlede data er blevet behandlet og statistisk bearbejdet.  

 

Resultaterne af undersøgelsen giver følgende fingerpeg: (i) Husdyrbrug i nærhed af slagtekyllinger øger belastningen af 

især stue- og stikfluer og dermed risiko for kyllinger inficeres med Campylobacter. (ii) Fluer der fouragere nær huse med 

slagtekyllinger er de samme arter der søger eller indfanges af luftstrømmen fra sideventiler og føres ind i stalden. Dette 

åbner for overvejelser om bekæmpelse af fluer ved brug af biocider eller fælder er en effektiv metode til at mindske deres 

antal og dermed risikoen for at inficere kyllinger. (iii) Størst belastning af fluer forekommer i de sene eftermiddagstimer 

og tidlige aften. Uklart om denne viden har en anvendelsesmæssig perspektiv i forbindelse med brug af insektnet som 

værn imod fluer – i så fald skal metoden kunne automatiseres i forhold til tid på døgnet. Samtidig er det betinget af om én 

Campylobacter positiv flue eller flere er nødvendig for at inficere en kyllingeflok da automatisering må forventes at være 

en omkostningstung investering for den enkelte producent. 

 

Note 46. Undersøgelse af klonalitet og forekomst af spec. Campylobacter stammer i slagtekyllinger fra huse med 

vedvarende eller ofte gentagne infektioner  

Tilskudsmodtager: Syddansk Universitet 

Hovedformål: Sygdomsforebyggelse  

Projektets formål og indhold:  

Efter mange års intensivt arbejde med at øge biosecurity i produktionen af slagtekyllinger er forekomsten af Campylo-

bacter positive flokke ved slagtning reduceret betydeligt. For en mindre gruppe af producenter er der dog stadigvæk 

problemer med vedvarende eller ofte gentagne husinfektioner.   

 

Projektet har til formål at tilvejebringe ny viden om forekomst og potentiel overlevelse af Campylobacter i slagtekyllinger. 

Dette sker ved at kortlægge forekomsten af specifikke Campylobacter jejuni kloner i slagtekyllingebesætninger samt over 

tid at analysere udbredelsen af de kloner, der gentagne gange forekommer i besætninger med vedvarende eller ofte 

gentagne husinfektioner.  


