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Ledelsesberetning 

Fondens formål 
Fjerkræafgiftsfondens formål er at styrke fjerkræerhvervets udvikling.  
 
Fonden er reguleret i henhold til lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger 
om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for land-
bruget m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 19. juni 2017 (landbrugsstøtteloven).  
 
Fonden ledes af en bestyrelse med 12 medlemmer, som består af 8 repræsentanter for landbruget og 
fire repræsentanter for offentlige interesser. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af miljø- og fødeva-
reministeren.  
 
Fonden kan i henhold til landbrugsstøtteloven finansiere foranstaltninger inden for følgende hovedfor-
mål: Afsætningsfremme, Forskning og Forsøg, Produktudvikling, Rådgivning, Uddannelse, Sygdoms-
forebyggelse, Sygdomsbekæmpelse, Dyrevelfærd, Kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-
programmer samt øvrige foranstaltninger, som miljø- og fødevareministeren godkender. 
 
Til finansiering af aktiviteterne opkræver fonden produktionsafgifter i henhold til gældende bekendt-
gørelse. Derudover modtager fondens tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug, hvis midler består 
af en delvis tilbageførelse af statens pesticidafgiftsprovenu. 
 
Fondens budget for 2017 
Fondens basisbudget for 2017 blev fastlagt af fondens bestyrelse i september 2016. Bestyrelsen bud-
getterede med et samlet rådighedsbeløb på 20,3 mio.kr. inkl. en budgetteret overførsel fra 2016 på 3,4 
mio. kr.  
 
Bestyrelsen bevilgede tilskud til gennemførelse af projekter for sammenlagt 20,1 mio.kr. På baggrund 
af bestyrelsens beslutninger blev der udarbejdet og godkendt et basisbudget for 2017. Af basisbudget-
tet fremgår, at det forventes, at overførslen til 2018 udgør 113 t.kr., svarende til 0,6 pct. af årets udgif-
ter.  
 
Fonden modtog fire ansøgninger om projektforlængelser af 2016-tilskud med henblik på at gennemfø-
re de planlagte aktiviteter i 2017. Sammenlagt imødekom bestyrelsen ansøgninger om projektforlæn-
gelser for 939 t.kr. Det drejede sig om følgende projekter: 
 
1. Dansk Æg: Udredning af forekomsten af brystbensfraktur i ægproduktionen, 185 t.kr.  
 
2. Københavns Universitet: Undersøgelse af forekomst af potentielt sygdomsfremkaldende og her-

under evt. antibiotikaresistente E.coli i daggamle slagtekyllinger og muligheden for forebyggelse 
ved hjælp af mikrobiologiske standarder/krav til den daggamle kylling, 529 t.kr. 

 
3. Københavns Universitet: Forekomst af kroniske infektioner hos æglæggere, 169 t.kr. 

 
4. Landbrug & Fødevarer, SEGES: Alarmering ved afvigende trends i kyllingeproduktionen 2016, 56 

t.kr.  
 
På baggrund af blandt andet de bevilgede projektforlængelsesansøgninger blev der udarbejdet et 
ændringsbudget for 2017. Heraf fremgik, at den samlede bevilling for 2017 var på 21,0 mio. kr., og at 
overførslen til 2018 forventedes at udgøre 279 t.kr., svarende til 1,3 pct. af de samlede udgifter.  
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Årsregnskabet for 2017 
Fondens regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2017 er udarbejdet efter reglerne i bekendt-
gørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og produktions-
afgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet.  
 
Regnskabet viser en overførsel fra 2016 på 4,7 mio.kr. De realiserede indtægter fra produktionsafgift-
erne udgør 10,5 mio. kr. og tilskuddet fra Promilleafgiftsfonden for landbrug udgør 5,6 mio. kr., hvilket 
er 261 t.kr lavere end budgetteret. Det skyldes, at tilskuddet fra Promilleafgiftsfonden for landbrug er 
reduceret i forhold til det lavere forbrug i de projekter, som Promilleafgiftsfonden for landbrug har støt-
tet. Desuden indeholder regnskabet udgifter til negative renter på 64 t.kr. som følge af fondens inde-
stående i banken, samt tilbagebetaling af 9 t.kr. til Promilleafgiftsfonden for landbrug vedrørende pro-
jekter støttet i 2016, som i 2017 ikke har anvendt hele det bevilligede beløb, og hvor der derfor er sket 
forholdsmæssig tilbagebetaling af tilskud fra Promilleafgiftsfonden for landbrug.  
 
Fjerkræafgiftsfondens samlede indtægter udgør dermed 20,7 mio. kr. i 2017 mod 21,4 mio. kr. i æn-
dringsbudgettet for 2017, primært som følge af en lavere overførsel fra Promilleafgiftsfonden for land-
brug samt en lavere indtægt fra produktionsafgifterne end forventet. 
 
Følgende tilskudsmodtagere har i 2017 ikke fuldt ud anvendt de bevilgede tilskud:  
 
Tilskudsmodtager Ikke anvendt 

tilskud (t.kr.) 
Ikke anvendt tilskud, som 

pct. af samlede bevilling 
 

SEGES  
Danske Æg 

460 
458 

31 
11 

Landbrug & Fødevarer 302 5 
Københavns Universitet 
Det Danske Fjerkræraad 

124 
110 

3 
8 

Økologisk Landsforening 19 8 
DMRI 
Samlet 

1 
1.474 

0 
7 

 
I alt blev 1.474 t.kr. af den samlede bevilling i 2017 ikke anvendt. Som følge heraf udgjorde fondens 
samlede bevilling i 2017 19.542 t.kr. mod et budget på 21.016 t.kr. 
  
Fonden har i 2017 haft udgifter til advokatbistand på 19 t.kr., 76 t.kr. til revisor og 61 t.kr. på tab på 
debitorer. Fondens samlede udgifter udgør dermed 19.699 t.kr., hvilket giver en overførsel på 1.000 
t.kr. til 2018 svarende til 5,1 pct. af fondens udgifter i 2017.  
 
I ændringsbudget for 2017 var der budgetteret med en overførsel på 279 t.kr. svarende til 1,3 pct. af 
udgifterne. Baggrunden for stigningen i overførslen er især, at en række af fondens tilskudsmodtagere 
ikke fuldt ud har anvendt det bevilgede tilskud. Der er i alt modtaget og godkendt fire projektforlængel-
sesansøgninger for i alt 540 t.kr., og derfor er den reelle overførsel til 2018 på 460 t.kr., svarende til 
2,3 pct. af fondens udgifter i 2017. 
 
Fondens anvendelse af midlerne i 2017 
Fjerkræafgiftsfonden har i 2017 ydet tilskud til projekter inden for hovedformålene: Afsætningsfremme, 
Forskning og forsøg, Rådgivning, Uddannelse, Sygdomsforebyggelse, Dyrevelfærd samt medfinansie-
ring af initiativer under EU-programmer. Tilskuddenes fordeling efter hovedformålene fremgår af regn-
skabet.  
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Landbrug & Fødevarer 
Landbrug & Fødevarers samlede tilskud udgør 6.172 t.kr. fordelt på 13 projekter. I forhold til den sam-
lede bevilling er der tale om et mindre forbrug på 302 t.kr. Det skyldes blandt andet, at der var et min-
dre forbrug i otte af projekterne.  
 
Danske Æg 
Danske Ægs samlede tilskud udgør 3.896 t.kr. fordelt på syv projekter. I forhold til den samlede bevil-
ling er der tale om et mindre forbrug på 458 t.kr. De bevilgede tilskud blev anvendt som bevilget til to 
af projekterne, mens der var et mindre forbrug på fem af projekterne.  
 
Københavns Universitet  
Københavns Universitets samlede tilskud udgør 3.504 t.kr. fordelt på otte projekter. I forhold til den 
samlede bevilling er der tale om et mindre forbrug på 124 t.kr. De bevilgede tilskud blev anvendt som 
bevilget til fem af projekterne, mens der var et mindre forbrug på tre af projekterne. For de to sidste 
projekter skyldes det ikke udnyttede tilskud følgende: 
 
• Effekt af Poulvac ® vaccination i konsumægsproduktionen, jf. note 25: Projektet er blevet forsin-

ket, idet projektet ikke kunne starte som planlagt, da dyrene der skulle anvendes til forsøgene ikke 
blev klar til tiden. Projektet har ansøgt og fået godkendt projektforlængelse af ikke udnyttede mid-
ler på i alt 101 t.kr. til 2018. 

 
DMRI  
Teknologisk Instituts samlede tilskud udgør i alt 1.693 t.kr. fordelt på tre projekter. I forhold til den sam-
lede bevilling er der tale om et mindre forbrug på 1 t.kr.  
 
Aarhus Universitet 
Aarhus Universitets samlede endelige tilskud udgør 1.317 t.kr. fordelt på tre projekter. De bevilgede 
midler er anvendt som ansøgt. 
 
Det Danske Fjerkræraad 
Det Danske Fjerkræraads samlede tilskud udgør 1.246 t.kr. fordelt på to projekter. I forhold til den 
samlede bevilling til Fjerkræraadet er der tale om et mindre forbrug på i alt 110 t.kr. Det skyldes et 
mindre forbrug på begge projekter.  
 
SEGES 
SEGES’ samlede tilskud udgør 1.046 t.kr. fordelt på seks projekter. I forhold til den samlede bevilling 
er der tale om et mindre forbrug på 460 t.kr. De bevilgede tilskud blev anvendt som bevilget til to af 
projekterne, mens der var et mindre forbrug på et af projekterne. For de sidste tre projekt skyldes det 
ikke udnyttede tilskud følgende: 
 
• Fodring af langsomt voksende slagtekyllinger, jf. note 37: Projektet er blevet forsinket, idet projek-

tet aktivitetsniveauet blev forøget, da de fik medfinansiering af Erhvervsudviklingsordningen. Des-
uden blev forsøgsaktiviteterne forsinket i starten af året, pga. fugleinfluenzaen. Projektet har an-
søgt og fået godkendt projektforlængelse af ikke udnyttede midler på i alt 231 t.kr. til 2018. 

 
• Alarmering ved afvigende trends i kyllingeproduktionen 2017, jf. note 39: Projektet opstart blev 

forsinket, og derfor nåede de ikke at færdiggøre udviklingen af alarmmodellerne, og udgiften til 
ekstern bistand blev lavere end budgetteret. Projektet har ansøgt og fået godkendt projektforlæn-
gelse af ikke udnyttede midler på i alt 56 t.kr. til 2018. 
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• Optimering af overgangen fra opdræt til konsumægproduktion, jf. note 41: Projektet blev blandt 
andet forsinket på grund af fugleinfluenzaen, der begrænsede udbuddet af mulige projektdeltage-
re. Projektet har ansøgt og fået godkendt projektforlængelse af ikke udnyttede midler på i alt 70 
t.kr. til 2018. 

 
Danmarks Tekniske Universitet  
Danmarks Tekniske Universitets endelige tilskud udgør 437 t.kr. fordelt på et projekter. De bevilgede 
midler er anvendt som ansøgt. 
 
Økologisk Landsforening 
Økologisk Landsforenings samlede tilskud udgør 231 t.kr. fordelt på et projekt. I forhold til den samle-
de bevilling til Økologisk Landsforening er der tale om et mindre forbrug på 19 t.kr.  
 
De støttede projekter er fagligt omtalt i de supplerende noter. 
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Effektvurderinger af udvalgte projekter i Fjerkræafgiftsfonden 
Med henvisning til § 23, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og 
revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet har fonds-
bestyrelsen for 2017 valgt at effektvurdere følgende to projekter: 
 
1. Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ, SEGES 
2. Fodring af langsomt voksende slagtekyllinger, SEGES 
 
Projekterne har skriftligt skullet redegøre for, om projekterne har afstedkommet de resultater, der for-
ventedes i forbindelse med ansøgningen til fonden. Herudover har projekterne skullet sandsynliggøre, 
dels hvilke effekter det enkelte projekt har for primærproducenten, dels hvilke effekter projektet har for 
samfundet som helhed. 
 
På baggrund af ovenstående kan følgende foreløbigt udledes for de to projekter: 
 
Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ, SEGES (projekt nr. 1) 
Projektets formål er, at forebygge og bekæmpe sygdomme på det fjerkræveterinære område samt at 
forebygge og håndtere både kendte og uforudsete risici, som kan true fødevaresikkerheden. 
 
Projektets aktiviteter har bestået af overvågning, kontrol og håndtering af zoonoser og sygdomme hos 
slagtefjerkræ. Det har blandt andet omfattet:  

- Overvågnings- og kontrolopgaver for Salmonella, Campylobacter, Newcastle Disease og Avi-
ær Influenza 

- Branchens beredskabsplan vedr. aktuelle mistanker/udbrud af fx fugleinfluenza i forhold til de 
ramte besætninger og andre aktører. 

- Varetagelse af branchens veterinære beredskab mod både anmeldepligtige og ikke-
anmeldepligtige fjer-kræsygdomme, herunder veterinærgrupper og andre fora, der varetager 
konkrete opgaver ved mistanker/udbrud. 

- Håndteret Campylobacter-handlingsplanen og bidraget med viden til primærproducenter og 
slagterier om, hvorledes indsatsen mod Campylobacter bedst tilrettelægges. 

 
Effekter: 

- Let tilgængelig viden om Salmonella, Campylobacter og andre fjerkræsygdomme. 
- At slagtekyllingebranchen kan assistere, vejlede og agere i forbindelse med mistanke eller 

udbrud af en smitsom fjerkræsygdom, således at tabene i forbindelse med mistanke eller ud-
brud minimeres mest muligt såvel i den enkelte besætning som på landsplan 

- At vaccinationsstrategi ved sygdomme tilrettelægges og løbende justeres med fokus på både 
cost og effekt, hvorved udgifterne minimeres mest muligt. 

 
 
Fodring af langsomt voksende slagtekyllinger, SEGES (projekt nr. 37 – Projektforlænget til 
2018) 
Formålet med projektet er at levere ny praktisk viden i form af en driftsvejledning til landmænd om, 
hvilke foderrationer og udfodringsmetoder, der giver de bedste muligheder for at regulere kyllingernes 
væksthastighed og levere kyllinger, der opfylder kundernes krav om størrelse, kropssammensætning 
og langsom vækst. 
 
Projektets aktiviteter er fordelt på tre arbejdspakker:  

1) Udformning af driftsvejledning 
2) Fodringsforsøg med langsomt voksende slagtekyllingelinjer 
3) Workshops for producenter med langsomt voksende slagtekyllinger 
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Forventede effekter: 
(Grundet projektforlængelsen, er der endnu ikke målt på effekterne).  

- Nye producenter skal have mulighed for at få hurtigt tilgang til viden om fodring og pasning af 
langsomt voksende slagtekyllinger, som sikrer, at de kan producere sunde og slagtevenlige 
kyllinger, fra starten af produktionen. 

- Øget dækningsbidrag fra starten af produktionen for nye producenter. 
- At lette omstillingen fra konventionel kyllingeproduktion til alternativ produktion af slagtekyllin-

ger, for at imødekomme den større efterspørgsel på alternativ producerede slagtekyllinger. 
 
Fondens egenkontrol 
Fonden skal i henhold til § 24 i bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 sørge for at der udfø-
res egenkontrol, der sikrer, at tilskudsforvaltningen er i overensstemmelse med de forvaltningsmæssi-
ge regler og principper, som beskrevet i Finansministeriets vejledning om effektiv tilskudsforvaltning.  
 
Fondens egenkontrol er beskrevet i et egenkontrolprogram. Resultatet af den udførte egenkontrol er 
opsummeret i en rapport for kalenderåret 2017. Den revisorattesterede rapport skal i henhold til § 25, 
stk. 5, indsendes til Landbrugsstyrelsen sammen med årsregnskabet. I ledelsesberetningen til års-
regnskabet skal der redegøres for resultatet af den udførte egenkontrol.  
 
Det er i fondens egenkontrolrapport 2017 konkluderet, at fondens tilskudsforvaltning i 2017 i al væ-
sentlighed har levet op til de forvaltningsretlige regler og principper som beskrevet i Finansministeriets 
vejledning om effektiv tilskudsforvaltning, samt landbrugsstøtteloven, administrationsbekendtgørelsen 
og øvrig lovgivning. Dog ledes opmærksomheden til punkt 7, 10 og 15 i afsnit ”Resultat af egenkontrol 
af sagsbehandlingen” i egenkontrolrapporten. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 
Til bestyrelsen for Fjerkræafgiftsfonden 

 
Revisionspåtegning på årsregnskabet  
 
Konklusion  

Vi har revideret årsregnskabet for Fjerkræafgiftsfonden for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregn-
skabet udarbejdes efter bekendtgørelse 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af 
promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og fi-
nansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med bekendtgørelse 1703 af 16. december 2016 om 
administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeri-
området. 
 

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen 
udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse 1703 af 16. december 2016 om administra-
tion og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. Vo-
res ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revi-
sors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af fonden i overensstemmelse med in-
ternationale etiske regler for revisorer (IESBA’s etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det 
er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 
 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Fjerkræafgiftsfonden har som sammenligningstal til indtægter og udgifter, noter samt supplerende op-
lysninger medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke 
været underlagt revision.  
 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med bekendtgørelse 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- 
og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. Ledelsen har endvidere ansva-
ret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde års-
regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hen-
sigt at likvidere fonden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig 
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan 
betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har ind-
flydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnska-
bet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi 
faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

 
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 

denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vo-
res konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er 
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sam-
mensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern 
kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revi-
sionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.   

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er ri-
melige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsent-
lig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fon-
dens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i 
vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis 
sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er 
baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Frem-
tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-
venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betyde-
lige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  
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Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med 
reglerne i bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af promille- og 
produktionsafgiftsfonde mv. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. 
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. 
 
Regnskabet er opdelt i et hovedskema inkl. balancen samt noter og supplerende oplysninger for an-
vendelsen af de fondens midler.  
 
Resultatopgørelsen 
 
Indtægter 
Indtægter er periodiseret i fuldt omfang. 
 
Produktionsafgifter indtægtsføres i overensstemmelse med modtagne slagte- og eksportindberetnin-
ger og er periodiseret. Tilgodehavende afgifter indregnes i balancen under aktiver. 
 
Udgifter 
Bevilgede tilskud er udgiftsført i henhold til indkomne tilskudsregnskaber udarbejdet i overensstem-
melse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1703 af 16. december 2016 om administration og revision af 
promille- og produktionsafgiftsfonde mv. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. 
 
 
Balancen 
 
Tilgodehavende produktionsafgifter 
Tilgodehavende produktionsafgifter nedskrives til realisationsværdi eller 0 kr., når tab herpå er endeligt 
konstateret. 
 
Skyldige tilskud 
Skyldige tilskud er afsat i forhold til indkomne tilskudsregnskaber fratrukket udbetalt tilskud. 
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Fjerkræafgiftsfonden - Regnskab 2017
Beløb i 1000 kr.

Ændrings-
budget  

2017

Regnskab 
2017

Relativ 
fordeling
af B i %

Ændring
A  => B 

100*(B-A)/A
Note A B C D

1 Overført fra forrige år 4.685 4.685 23 0
2 Produktionsafgifter 10.980 10.528 51 -4
3 Promillemidler 5.820 5.559 27 -4

Renter -75 -64 0 -15
4 Tilbagebetaling af tilskud vedr. tidligere år 0 -9 0 -

I. Indtægter i alt 21.410 20.699 100 -3

Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme i alt 2.610 2.538 13 -3
Forskning og forsøg i alt 6.679 6.167 32 -8
Produktudvikling i alt 0 0 0 -
Rådgivning i alt 2.342 2.117 11 -10
Uddannelse i alt 641 584 3 -9
Sygdomsforebyggelse i alt 7.216 6.819 35 -6
Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0 -
Dyrevelfærd i alt 1.278 1.086 6 -15
Kontrol i alt 0 0 0 -

 Særlige foranstaltninger 0 0 0 -
Medfinansiering af initiativer under EU-
programmer 250 231 1 -8
II. Udgifter til formål i alt 21.016 19.542 100 -7

5 Fondsadministration 
Revision 63 76 48 20
Advokatbistand 0 19 12 -
Effektvurdering 50 0 0 -100
Ekstern projektvurdering 0 0 0 -

6 Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse 2 2 1 -19
Tab på debitorer 0 61 39 -
III. Administration i alt 115 157 100 37

IV. Udgifter i alt 21.131 19.699 -7

Overførsel til næste år 279 1.000
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 1,3 5,1

Supplerende oplysninger:
Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere
Landbrug & Fødevarer 6.474 6.172 32 -5
Danske ÆG 4.354 3.896 20 -11
Københavns Universitet 3.628 3.504 18 -3
DMRI 1.694 1.693 9 0
Aarhus Universitet 1.317 1.317 7 0
Det Danske Fjerkræraad 1.356 1.246 6 -8
Landbrug & Fødevarer, SEGES 1.506 1.046 5 -31
Danmarks Tekniske Universitet 437 437 2 0
Økologisk Landsforening 250 231 1 -8
V. I alt 21.016 19.542 100 -7

INDTÆGTER:

UDGIFTER:
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Aktiver
Likvide midler:
  Indestående i bank 10.605

Debitorer:
  Tilgodehavende produktionsafgift 1.193
Aktiver i alt 11.798          

Passiver 
Kreditorer:
Landbrug & Fødevarer, SEGES 506
Det Danske Fjerkræraad 338
Danske Æg 2.001
Aarhus Universitet 568
Københavns Universitet 1.772
DMRI 946
Landbrug & Fødevarer 3.248
Danmarks Tekniske Universitet 437
Økologisk Landsforening 231
SKAT (moms) 375
Promilleafgiftsfonden for landbrug 270
Øvrige kreditorer (revision mv.) 107

Disponible midler:
Overført fra forrige år 4.685
Årets resultat -3.685
Overførsel til næste år 1.000
Passiver i alt 11.798

Noter til punkterne I - VI

Seneste indsendte budget for 2017 er Fjerkræafgiftsfondens godkendte ændringsbudget for 2017. 

Note 3. Tilskud fra Promilleafgiftsfonden fordelt 
på landbrugstøttelovens hovedformål

Ændrings-
budget 2017

Regnskab 
2017

Relativ 
fordeling Ændring i %

Afsætningsfremme 756               735              13,2 -2,8
Forskning og forsøg 1.719            1.710           30,8 -0,5
Produktudvikling 
Rådgivning 678               634              11,4 -6,5
Uddannelse 185               168              3,0 -9,2
Sygdomsforebyggelse 2.093            1.977           35,6 -5,5
Sygdomsbekæmpelse 
Dyrevelfærd 317               268              4,8 -15,5
Kontrol 
Særlige foranstaltninger
Medfinansiering af initiativer under EU-
programmer 72                 67                1,2 -6,9
Tilskud fra Promilleafgiftsfonden (total) 5.820 5.559 100,0 -4,5

Beløb i 1.000 kr.
Note                           V. Balance pr. 31/12 - 2017

Regnskab 2017

Note 1. Overførslen fra 2016 til 2017 er i alt 4.685 t.kr., jf Fondens godkendte regnskab for 2016. 

Note 2. Fjerkræafgiftsfondens regnskab er baseret på afgiftssatser i bekendtgørelse nr. 55 af 24. januar  
2013.  Se specifikationen af note 2 på efterfølgende side. 
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Note 6. Der er anvendt 2 t.kr. til befordringsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med 
bestyrelsesmøder. 

*) Tilskuddet fra Promilleafgiftsfonden er anvendt forholdsmæssigt på de enkelte projekter. Uforbrugte 
midler, som Fjekræafgiftsfonden ikke har genbevilget til 2018, har medført forholdsmæssig reduktion i 
tilskuddet fra Promilleafgiftsfonden. Eventuelle uforbrugte midler i projekter, der af Fjerkræafgiftsfonden er 
genbevilget til 2018, føres først tilbage til Promilleafgiftsfonden i forbindelse med endelig opgørelse af 
projektet. Et projekt er flyttet fra hovedformålet uddannelse til afsætningsfremme.

Note 5. Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af Landbrug & 
Fødevarer. Omkostningerne udgør 592 t.kr., som er finansieret af Landbrug & Fødevarer/Det Danske 
Fjerkræraad. Udgifter til generel fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler

Note 4. Fjerkræafgiftsfonden bevilgede i 2016 forlængelse ind i 2017 af fire projekter, hvor to af projekterne 
i 2017 ikke anvendte midlerne fuldt ud. En forholdsvis andel af de ikke forbrugte midler, svarende til i alt 9 
t.kr., er tilbagebetalt til Promillemilleafgiftsfonden for Landbrug.
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Note 2 Ændrings-
budget  
2017

Regnskab 
2017

Ændrings-
budget 
2017

Regnskab 
2017

Ændrings-
budget 
2017

Regnskab 
2017

Fjerkræafgiftsfonden

1. Slagterier
Slagtekyllinger levende vægt 205,0 196,5 1,0 1,0 2.050 1.965
Andet fjerkræ, slagtet vægt 0,0 0,0 0,5 0,5 0                0 

2. Rugerier
Slagtekyllinger 147,0 145,1 3,0 3,0 4.410 4.354
Hønekyllinger 3,6 3,3 10,0 10,0 360            335 
Kalkunkyllinger 0,0 0,0 6,0 6,0 0 0
Gæslinger 0,0 0,0 6,0 6,0 0 0
Ællinger 0,6 0,7 8,0 8,0 48 54
Agerhøns, fasaner, rugeæg 2. 0,9 0,9 20,0 20,0 180            176 

3. Pakkerier
Konsumæg 1.100 1.037 3,2 3,2        3.520         3.317 

4. Eksport
Høns 1,7 1,2 0,6 0,6 10 7
Kyllinger 21,0 16,1 1,6 1,6 336 257
Kalkuner indtil 14 uger 0,0 0,0 1,5 1,5 0 0
Kalkuner over 14 uger 0,9 0,6 5,0 5,0 45 31
Ænder 0,1 0,0 1,1 1,1 1 0
Gæs 0,0 0,0 2,8 2,8 0 0
Vildtfugle (rugeæg) 0,1 0,2 20,0 20,0 20 32

5. Strudse
Slagtet,  afrikansk 0 30,0 0 0
Slagtet,  emu 0 15,0 0 0
Slagtet, nanduer 0 6,0 0 0

Total, Fjerkræafgiftsfonden 10.980 10.528

Provenu, konsumæg 3.890 3.659
Provenu, slagtefjerkræ 6.890 6.662
Provenu, strudse 0 0
Provenu, vildtfugle 200 207

Tab på uerholdelige fordringer 0 0

Nettoafgiftsprovenue 10.980 10.528

Fjerkræafgiftsfonden afgiftssatser

Provenu
1.000 kr

Afgifter
Øre/kg

Kr./stk

Øre/stk

Kr./1000 stk

Øre/stk

Produktion
1.000 tons

Mio. stk

Mio. stk

Mio. stk

Mio. stk
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VI. Aktiviteter fordelt på 
tilskudsmodtagere

I alt Landbrug & Fødevarer 6.474          6.172          

Sygdomsforebyggelse
1 Sygdomsforebyggelse og beredskab for 

slagtefjerkræ
1.868            1.811            §2

2 Tilskud til vaccination mod Newcastle Disease 1.140            1.140            §9
3 Fødevare- og Veterinære Forhold 500               500               §2
4 Antibiotikaforbrug til slagtefjerkræ og resistens 78                 22                 §2

I alt Sygdomsforebyggelse 3.586            3.473            

Rådgivning
5 Effektivitetskontrol i slagtekyllingeproduktionen 456               396               §2
6 Statistik for produktion af fjerkrækød 385               385               §6
7 Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen 325               325               §2

I alt Rådgivning 1.166            1.106            

Afsætningsfremme
8 Markedsadgang Asien 550               521               §8
9 Indsamling og formidling af udenlandsk viden 399               392               §6

10 Forbrugerdialog og formidling om fjerkræproduktion 185               149               §6
I alt afsætningsfremme 1.134            1.062            

Dyrevelfærd
11 Dyrevelfærd hos slagtefjerkræ 320               320               §2

I alt Dyrevelfærd 320               320               

Uddannelse
12 Videreudvikling af undervisningsplatform til 

landbrugsuddannelserne
143               119               §2

13 Styrket forskning, innovation og uddannelse 125               92                 Ej statsstøtte
I alt Uddannelse 268               211               

I alt Danske Æg 4.354            3.896            

Afsætningsfremme
14 Formidling om æg og sundhed – Naturens 

Vitaminpille
1.126            1.126            §6

15 Markedsadgang for æg og ægprodukter til markeder 
udenfor EU

350               350               §8

I alt Afsætningsfremme 1.476            1.476            

Sygdomsforebyggelse
16 Sygdomsforebyggelse og beredskab for 

ægproduktionen
1.194            1.020            §2

I alt Sygdomsforebyggelse 1.194            1.020            

Beløb i 1000 kr.
Specifikation af 

anvendt 
statsstøtteregel

Ændrings-
budget 2017

note

Regnskab 2017 
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Beløb i 1000 kr.
Specifikation af 

anvendt 
statsstøtteregel

Ændrings-
budget 2017

note

Regnskab 2017 

Dyrevelfærd
17 Udredning af årsager til brystbensfraktur i 

ægproduktionen
488               328               §4

18 Dyrevelfærd indenfor ægproduktionen 285               273               §2
19 Udredning af forekomsten af brystbensfraktur i 

ægproduktionen
185               165               §4

I alt Dyrevelfærd 958               766               

Rådgivning
20 E-kontrol, rådgivning og konsulentarbejde for 

ægproduktionen
726               634               §2

I alt Rådgivning 726               634               

I alt Københavns Universitet 3.628          3.504          

Forskning og forsøg
21 Undersøgelse for forekomst af potentielt 

sygdomsfremkaldende E. coli ved klækning i 
slagtekyllingestalden

541               541               §4

22 Undersøgelse af forekomst af potentielt 
sygdomsfremkaldende og herunder evt. 
antibiotikaresistente E.coli i daggamle slagtekyllinger 
og muligheden for forebyggelse ved hjælp af 
mikrobiologiske standarder/krav til den daggamle 
kylling

529               529               §4

23 Æggelederbughindebetændelses betydning for 
produktivitet

490               473               §4

24 Undersøgelse af indikatorbakterier ved kritiske faser 
i forbindelse med slagtning og forarbejdning som 
påvirker holdbarheden af ferske fjerkræprodukter

467               467               §4

25 Effekt af Poulvac ® vaccination i 
konsumægsproduktionen 

416               314               §4

26 Forekomst af kroniske infektioner hos æglæggere 169               164               §4

I alt Forskning og forsøg 2.612            2.488            

Sygdomsforebyggelse
27 Optimeret E. coli vaccination af 

slagtekyllingeforældre
643               643               §4

I alt Sygdomsforebyggelse 643               643               

Uddannelse
28 Bæredygtig produktion af fasaner til udsætning 373               373               §2

I alt Uddannelse 373               373               
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Beløb i 1000 kr.
Specifikation af 

anvendt 
statsstøtteregel

Ændrings-
budget 2017

note

Regnskab 2017 

I alt DMRI 1.694          1.693          

Forskning og forsøg
29 Monitering af træbryst ved brug af vision teknik 875               875               §4
30 Vision-hjælpeværktøj til udvendig og indvendig 

kontrol
419               419               §4

31 Bedre vandbindeevne i kyllingefileter kan skabe 
merværdi

400               399               §4

I alt Forskning og forsøg 1.694            1.693            

I alt Aarhus Universitet 1.317          1.317          

Forskning og forsøg
32 Udvikling af træbryst over tid 623               623               §4
33 Optimering af rugning, kyllingers vækst, gangadfærd 

og kønsdifferentiering 
499               499               §4

34 Karakterisering af medfødte immunreceptorer hos 
kyllinger med henblik på bedre sygdomskontrol 
overfor virusinfektioner

195               195               §4

I alt Forskning og forsøg 1.317            1.317            

I alt Det Danske Fjerkræraad 1.356          1.246          

Sygdomsforebyggelse
35 Zoonosedatabasen for fjerkræbranchen 1.193            1.186            §9
36 Veterinær servicering af fjerkræproduktionen 163               60                  §2 og §3

I alt Sygdomsforebyggelse 1.356            1.246            

I alt Landbrug & Fødevarer, SEGES 1.506          1.046          

Forskning og forsøg
37 Fodring af langsomt voksende slagtekyllinger 500               257               §4
38 Orm hos konsumægshøner 300               285               §4
39 Alarmering ved afvigende trends i 

kyllingeproduktionen 2017
200               71                 §4

40 Alarmering ved afvigende trends i 
kyllingeproduktionen 2016

56                 56                 §4

I alt Forskning og forsøg 1.056            669               

Rådgivning
41 Optimering af overgangen fra opdræt til 

konsumægproduktion
300               227               §2

42 Business Check til fjerkræproducenter 150               150               §2
I alt Rådgivning 450               377               
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Beløb i 1000 kr.
Specifikation af 

anvendt 
statsstøtteregel

Ændrings-
budget 2017

note

Regnskab 2017 

I alt Danmarks Tekniske Universitet 437             437             

Sygdomsforebyggelse
43 Virulente E. coli i slagtekyllingebranchen 437               437               §4

I alt Sygdomsforebyggelse 437               437               

I alt Økologisk Landsforening 250             231             

Medfinansiering af initiativer under EU-programmer
44 Bedre fra start med kunstige kyllingemødre 250               231               

I alt Medfinansiering af initiativer under EU-
programmer

250               231               
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Beløb i 1000 kr. Regnskab            
2013

Regnskab            
2014

Regnskab            
2015

Regnskab            
2016

Regnskab 
2017

INDTÆGTER:
Overført fra forrige år 4.061 4.536 4.768 5.539 4.685
Produktionsafgifter 10.422 10.177 10.453 10.807 10.528
Promillemidler 7.000 6.105 5.649 6.092 5.559
Særbevilling og anden indtægt - 26 0 0 0
Renter - - -41 -64 -64
Tilskud til fondsadministration - - 0 0 0
Tilbagebetaling af tilskud vedr. tidligere år -18 -9
I. Indtægter i alt 21.483 20.844 20.829 22.357 20.699

UDGIFTER:
Samlede tilskud fordelt på formål 
Afsætningsfremme i alt 1.654 2.576 1.941 2.039 2.538
Forskning og forsøg i alt 3.754 5.134 4.932 6.417 6.167
Produktudvikling i alt   -   - 0 0 0
Rådgivning i alt 3.613 2.841 2.205 2.070 2.117
Uddannelse i alt 25 33 156 235 584
Sygdomsforebyggelse  i alt 5.758 4.296 4.788 5.309 6.819
Sygdomsbekæmpelse i alt   -   - 0 0 0
Dyrevelfærd i alt 1.075 802 492 733 1.086
Kontrol i alt   -   - 0 0 0
Særlige foranstaltninger i alt   -   - 0 0 0
Medfinansiering af initiativer under EU-program 904 321 641 790 231
II. Udgifter til formål i alt 16.783 16.003 15.155 17.593 19.542

Fondsadministration 
Effektvurdering 90 10 75 8 0
Revision 55 55 57 57 76
Advokat 8 4 0 2 19
Tab på debitorer 8 - 0 12 61
Bestyrelseshonorar 3 4 4 2 2
Ekstern projektvurdering - - - 0 0
III. Administration i alt 164 73 135 81 157

IV. Udgifter i alt 16.947 16.076 15.290 17.674 19.699

Overførsel til næste år 4.536 4.768 5.539 4.683 1.000
Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 27 30 36 26 5



24

Fjerkræafgiftsfonden - Regnskab 2017 - Opgørelse over de seneste 5 regnskabsår

Beløb i 1000 kr. Regnskab            
2013

Regnskab            
2014

Regnskab            
2015

Regnskab            
2016

Regnskab 
2017

Supplerende oplysninger:

Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtager
Landbrug & Fødevarer 458 673 625 637 6.172
Danske Æg / Det Danske Fjerkræraad 3.690 2.831 3.538 3.723 3.896
Københavns Universitet 578 1.578 922 1.862 3.504
DMRI 799 1.287 1.563 1.473 1.693
Aarhus Universitet 1.344 950 1.036 1.349 1.317
Det Danske Fjerkræraad 2.053 999 1.093 1.684 1.246
SEGES 1.876 1.717 1.113 781 1.046
Danmarks Tekniske Universitet 0 416 794 437
Økologisk Landsforening 100   - 99 231
Dansk Slagtefjerkræ / Det Danske Fjerkræraad 5.081 5.868 4.849 5.191 0
Fødevarestyrelsen 904   -   - - 0
V. I alt 16.783 16.003 15.155 17.593 19.542
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Note 1. Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse 
Projektets formål: 
Formålet med projektet er at forebygge og bekæmpe sygdomme på det fjerkræveterinære område samt at 
forebygge og håndtere både kendte og uforudsete risici, som kan true fødevaresikkerheden. 

 
Projektets aktiviteter: 
Overvågning, kontrol og håndtering af zoonoser og sygdomme hos slagtefjerkræ: 
 

• Overvågnings- og kontrolopgaver for Salmonella, Campylobacter, Newcastle Disease og Aviær 
Influenza er håndteret. 

• Overvågnings- og kontrolopgaver for andre smitsomme fjerkræsygdomme er håndteret. 
• Branchens beredskabsplan vedr. aktuelle mistanker/udbrud af fx fugleinfluenza i forhold til de 

ramte besætninger og andre aktører er håndteret og koordineret. 
• Har varetaget branchens veterinære beredskab mod både anmeldepligtige og ikke-anmeldepligtige 

fjer-kræsygdomme, herunder veterinærgrupper og andre fora, der varetager konkrete opgaver ved 
mistanker/udbrud. 

• Branchens aktører er sikret adgang til opdateret viden og information om beredskabet.  
• Der er sikret adgang til et opdateret GIS-system, som ved mistanke eller udbrud af en smitsom 

sygdom kan generere en rapport, som viser antallet af besætninger mv.  
• Varetaget opgaver på vegne af primærproducenter og branchen relateret til branchekoden for ”God 

produktionspraksis ved fremstilling af fjerkræfoder” 
• Håndteret Campylobacter-handlingsplanen og bidraget med viden til primærproducenter og 

slagterier om, hvorledes indsatsen mod Campylobacter bedst tilrettelægges. 
 
Videnindsamling, videndeling og faglig rådgivning: 
 

• Branchen besidder ekspertviden på fagområderne og har vejledt producenter om Salmonella, 
Campylobacter, Newcastle Disease og Aviær Influenza. 

• Indsamlet viden fra den Tekniske arbejdsgruppe og Styregruppe for bekæmpelse af Salmonella i 
slagtefjerkræsektoren samt fra arbejdsgruppe og styregruppe for Campylobacter-handlingsplanen. 

• Indsamlet viden og deltaget i Salmonella Task Force gruppen. 
• Deltaget i og ydet faglig bistand ved uddannelses-, kursus- og efteruddannelsesaktiviteter. 
• Deltaget i det nordiske fjerkræsamarbejde. 
• Deltaget i forskningsprojektet ‘University of Copenhagen Research Centre for Control of Antibiotic 

Resistance (UC-CARE)’. 
 
Statistiske opgørelser: 
Der er udarbejdet statistiske opgørelser af data fra Salmonella-, Campylobacter-, Newcastle Disease- og 
Aviær Influenza-databasen til gavn for primærproducenter og andre interessenter. 
 
Betalt sokkeprøvemateriale til Salmonella og Campylobacter undersøgelser af flokke. 

- Afholdt udgifter til sokkeprøvemateriale og forsendelse af ovenstående.  
 
Formidlingsaktiviteter: 
Det er givet både telefonisk rådgivning til primærproducenter, skriftlig formidling samt deltagelse i fora og 
netværk højt prioriteret i projektet. 

 
Note 2. Tilskud til vaccination mod Newcastle Disease 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse 
Projektets formål: 
Projektet skal medvirke til at forebygge sygdommen Newcastle disease i den danske fjerkræproduktion 
gennem en vaccinationsstrategi. Det er ordningens formål at yde tilskud til ejere af 
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konsumægsbesætninger, der i konsumægsproduktionen anvender høner, der er vaccinerede efter 
Fødevarestyrelsens bestemmelser i bekendtgørelse nr. 1479 af 8. december 2015 om vaccination mod 
Newcastle Disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer. Ved at vaccinere alle konsumægshøner i 
Danmark sikres hele den danske fjerkræproduktion mod udbrud af sygdommen Newcastle disease. 

 
Projektets aktiviteter: 
1. Udbetaling af tilskud til ejere af konsumægsbesætninger, der i konsumægsproduktionen anvender 
høner, der er vaccinerede efter Fødevarestyrelsens bestemmelser.  
2. Vaccinationen er kontrolleret ved analyse af kontrolprøver, som er betalt af projektet. 
3. Ansøgningsskema til tilskud iht. denne ansøgning er sendt sammen med prøveindkaldelse til alle 
producenter. 

 
Note 3. Fødevare- og Veterinære Forhold 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse 
Projektets formål: 
Projektets formål er, at sikre fjerkræsektoren kontinuerlig adgang til et velfungerende beredskab med 
hensyn til veterinære og fødevaresikkerhedsmæssige problemstillinger. 
 
Herunder ønskes afdækket, om den nuværende måde at gennemføre reststofanalyser kan optimeres, samt 
om grundlaget for kødkontrollens total kassation kan blive mere entydigt, eventuelt ved udvikling af et 
konkret værktøj hertil. 

 
Projektets aktiviteter: 
Projektet indeholdt 3 aktiviteter; 
1. Fødevare- og veterinære problemstillinger og beredskab 
2. Reststofkoncentrationer 
3. Kødkontrol – kassation 
 
1. Fødevare- og veterinære problemstillinger og beredskab  
Aktivitetens har i projekt året 2017 givet fjerkræsektoren kontinuerlig adgang til et faglig-teknisk beredskab 
og viden vedrørende relevante veterinære og fødevaresikkerhedsmæssige problemstillinger. 
 
• Udvikling i eksisterende og ny lovgivning har været fulgt og formidlet løbende i 2017. Der er således i 
2017 udgivet 9 numre af Lovgivnings-Nyt. Nyhedsbrevet er tilgængeligt på www.lf.dk, http://lf.dk/viden-
om/foedevareproduktion/ny-lovgivning-kodvirksomheder  
• Desuden har sektoren ved LF været repræsenteret i det veterinærfaglige udvalg i AVEC (Association of 
Poultry Processors and Poultry Trade in the EU Countries), hvor der har været give faglig-teknisk input til 
arbejdet med fremtidige regulatoriske områder. 
 
Fødevaresvindel  
• Der er udarbejdet 45 nyhedsbreve indeholdende data fra hele verden om udvalgte varegrupper. Data 
omfatter sager om svindel, men også en række andre overtrædelser af fødevarelovgivning. Nyhedsbrevet 
er tilgængeligt på www.lf.dk, http://lf.dk/viden-om/foedevareproduktion/food-fraud 
 
Biocider 
• Der er givet faglig-teknisk input til arbejdet med ny rottebekendtgørelse og handlingsplan for 
rottebekæmpelse. Desuden har sektoren været repræsenteret i Miljøstyrelsens Biocidpanel, der er 
foretaget en analyse af biocidbrug sektoren, ligesom der er givet fagligt input til Miljø og 
Fødevareministeriets Kemikaliestrategi. 
 
Fødevarekontaktmaterialer 
• Der er arrangeret og afholdt et seminar om fødevarekontaktmaterialer. Desuden er sektoren via LF 
repræsenteret i Fødevarestyrelsens Samarbejdsforum for Fødevarekontaktmaterialer. 
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Religiøs slagtning 
• Der har i løbet af året været stor fokus på religiøs slagtning, hvorfor der er brugt tid på opdatering af 
interne infoark samt fagligt-teknisk besvarelse af mange eksterne henvendelser. 
 
Biprodukter 
• Der er arrangeret og afholdt en temadag om animalske biprodukter for sektoren samt relateret sektorer. 
Foruden virksomheder bidrog også Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen samt transportvirksomheder, med at 
formidle viden og skabe overblik over dette vigtige og komplicerede område. 
 
Inspektioner – 3. lande og Sante F 
• Der har ikke været gennemført inspektioner vedrørende fjerkrækød i 2017, ligesom ingen af Sante F 
inspektionerne har været relateret til fjerkræ. 
• I første halvår af 2017 har der pågået et meget stort arbejde for at sikre genåbning af eksportmarkederne 
qua udbruddet af Aviær Influenza ultimo 2016. Arbejdet er foregået i tæt samarbejde med 
Fødevarestyrelsen afdeling for International Handel, samt via ambassader og vore kontakter i de 
pågældende 3.lande. 
• Der har ligeledes været formidlet information og implementeringen af et nye papir-eksportcertifikater qua 
ændring af logo på papiret. En logoændring som var nødvendig, da Fødevarestyrelsen er en del af det 
’nye’ Miljø- og Fødevareministerie.  
• Desuden er der arbejdet videre med fremtiden elektroniske certifikater. Et arbejder som pågår i 
samarbejde med Fødevarestyrelsen. 
• Der er også foretaget korrektioner i en række eksportcertifikaterne, Singapore og Sydafrika. 
• Viden om eksport forhold formidles løbende og findes på www.lf.dk . 
• Oversigt over Eksportrestriktioner: http://lf.dk/viden-om/foedevareproduktion/oversigt-over-
eksportrestriktioner 
• Oversigt over Eksportcertifikater vedrørende fjerkrækød: http://lf.dk/viden-
om/foedevareproduktion/fjerkrae-eksportcertifikater 
• Oversigt over ændringer i Japans ‘The third free countries list’: http://lf.dk/viden-
om/foedevareproduktion/japans-”the-third-free-countries-list” 
 
2. Reststofkoncentrationer 
Aktivitetens formål har været at afdække, om der kan optimeres i forhold til nuværende reststofanalyser. 
Der har derfor pågået et faglig-teknisk samarbejde med Fødevarestyrelsen vedrørende hvilke analyser og 
omfanget af disse, som fremover skal gennemføre. Arbejdet er en del af det faglige fundament for den 
fremtidige reststoflovgivning. 
 
3. Kødkontrol – kassation 
Aktiviteten blev nedprioriteres i begyndelsen af 2017 qua det omfattende certifikatarbejde som følge af AI 
udbruddet i 2016 (se i øvrigt tidligere beskrevet). Da netop certifikat arbejdet vedrørende genåbning af 
eksportmarkederne har krævet langt flere ressourcer i 2017 end forudset da projektet blev ansøgt, var der 
ikke ressourcer tilbage til at gennemføre denne aktivitet i 2017. Det vil blive vurderet om sektoren fortsat 
finder aktiviteten relevant og i givet fald om den indarbejdes i projektet for 2019. 

 
Note 4. Antibiotikaforbrug til slagtefjerkræ og resistens 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse 
Projektets formål: 
Formålet er at følge udviklingen i antibiotikaforbruget til slagtefjerkræ via Vetstat samt observere resistens-
udviklingen. Der udarbejdes rapporter kvartalsvis, og den generede viden formidles til producenter, 
dyrlæger og branchen, som derigennem kan agere proaktivt, justere og optimere indsatsen om nødvendigt. 

 
Projektets aktiviteter: 
Faglige aktiviteter: 
• Projektet har fulgt antibiotikaforbruget for slagtefjerkræ via Vetstat 
• Projektet har fulgt resistensudviklingen for slagtefjerkræ 
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Formidlingsaktiviteter: 
• Resultaterne er formidlet til branchen og dens interessenter i tidsskrifter, nyhedsbrev, årsberetning samt 
ved møder. 

 
Note 5. Effektivitetskontrol i slagtekyllingeproduktionen 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
Formålet med projektet er at sikre en fælles opsamling af producentdata. 

 
Projektets aktiviteter: 
1. Projektledelse og koordinering 
• Mødekoordinering 
• Løbende økonomistyring 
• Kommunikation via hjemmesider og i fagbladet Dansk Erhvervsfjerkræ 
 
Der er nedsat en styregruppe bestående af Kontroludvalget for E-kontrollen. Denne består af 
formandskabet for Erhversfjerkræsektionens slagtegruppe, 1 repræsentant fra Prodan, 1 repræsentant fra 
LRP, 1 repræsentant fra Danpo, 1 repræsentant fra HK Scan, 1 repræsentant for Danhatch og 1 
repræsentant fra DAKOFO. Gruppen har afholdt et fælles møde i perioden Derudover er der afholdt 
afklaringsmøder med Lyngsøe, gennemgangsmøde med SEGES Fjerkræ og med de producenter, der 
leverer til udlandet. 
 
2. Opdatering og justering af E-kontrol 
Aktiviteten består af: 
• Justering, opdatering og vedligeholdelse af systemet bag E-kontrollen 
Online E-kontrollen har eksisteret siden 1990’erne, hvor det har været anvendt som værktøj til styring og 
registrering af produktiviteten hos slagtekyllingeproducenter i Danmark. Da input i dag kommer via flere 
kvalitetssikringssystemer (f.eks. KIK og ACQP) er værktøjet blevet justeret, således at dette via data-
splitter får data fra KIK og ACQP. For at alle producenter i Danmark har adgang til systemet, er der 
desuden lavet en portal tilsvarende KIK hvor producenter der leverer til udlandet kan indtaste data.  
 
3. Dataudtræk og udvikling af E-kontrol rapporter 
Aktiviteten består af: 
• Dataudtræk 
• Datavalidering 
• Udvikling af rapporter og statistikker 
Tidligere er udviklingen af standardrapporter over alle relevante produktionsdata sket i 
kvalitetssikrikringssytemet KIK, men med flere kvalitetssikringssystemer skal rapporterne dannes ud fra de 
data der kommer ind til E-kontrollen via et hvilket som helst kvalitetssikringssystem. Der er løbende lavet 
udtræk til brug i branchestatistikker og andre steder. 
 
Dette er den eneste måde at sikre, at alle producenter fortsat har adgang til alle relevante produktionsdata 
og dermed kan benchmarke egne produktionsresultater op mod landsgennemsnittet. 

 
Note 6. Statistik for produktion af fjerkrækød 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
Projektets hovedformål er at rådgive fjerkrækødssektoren via øget markedsindsigt. Materialet som 
projektet skaber danner grundlag for at træffe beslutninger af strategisk og markedsmæssig betydning, 
som kan øge afsætningen af fjerkrækød både i Danmark og på eksportmarkederne 
I projektet tilvejebringes, sammenfattes og analyseres relevant opdateret statistik, som omfatter både 
dansk og internationale data. 
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Projektets aktiviteter: 
• Opbygge IT-baseret datasamling, der samler relevant statistik for produktion af fjerkrækød. 
Udgangspunktet er en samling, der indeholder statistiske oplysninger fra jord til bord for sektoren 
omfattende blandt andet produktion, priser, struktur og afsætning. 
• Drift og udbygning af datasamlingen, der også vil indeholde relevante PowerPoint-præsentationer. 
• I projektet indgår også mindre analyser og formidling af disse til. 
• Projektet er flerårigt, første skridt indeholdt behovsafklaring og datastrukturering af den mest nødvendige 
statistik.  
• Næste skridt indebærer udbygning, jf. sektorens ønsker og behov. Herunder udarbejdelse af en ny 
aftager-orienteret årsrapportering med dokumenteret samfundsbidrag. 
• I forbindelse med projektet er det nødvendigt med en veldokumenteret begrebsafklaring. Dette arbejde 
udføres i samarbejde med Danmarks Statistik. 

 
Note 7. Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
Projektet skal sikre, at branchens producenter og rådgivere løbende har indblik i lovgivningen vedrørende 
miljøregulering og den miljøteknologiske udvikling. 

 
Projektets aktiviteter: 
• Opsamling af ny viden om regler på miljøområdet og formidling til branchens primærproducenter og 
primærproducenternes rådgivere 
• Deltagelse i faglig koordinering og udredninger i samarbejde med de øvrige husdyrgrene i forbindelse 
med ny husdyrregulering, herunder implementering i Danmark af nye EU krav om bedste tilgængelige 
teknologi (BREF).  
• Sekretariatsfunktion for Miljøfaggruppe Fjerkræ, der er et netværk for branchens rådgivere af 
primærproducenter. 
• Deltagelse på messer, kongresser og virksomhedsbesøg for at opsamle og videreformidle viden om 
miljøteknologi og –regulering til branchens primærproducenter og rådgivere af primærproducenter. 
• Bidrag om miljø til fjerkrærådets beretning og relevante fagblade 

 
Note 8. Markedsadgang Asien 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål: 
Formålet er at øge afsætningen af fjerkrækød på de asiatiske markeder. Der skal både arbejdes for at sikre 
adgang til vanskelige markeder som det kinesiske samt fastholde og øge markedsandelen på eksisterende 
asiatiske markeder. Ved en åbning af det kinesiske marked forventes, at der umiddelbart derefter indgås 
kontrakt med kinesiske aftagere. Forventningen er, at der kan afsættes flere produkter til favorable priser. 

 
Projektets aktiviteter: 
Projektet har i 2017 gennemført aktiviteter med markedsåbning eller markedsvedligeholdelse ift. de 
asiatiske markeder 
• Deltagelse i konference og messe i Kina arrangeret af China Meat Association samt møde med kinesisk 
repræsentant om status for frigivelse af rapporten fra virksomhedsinspektionen. 
• Løbende dialog og opfølgning på markedadgangsansøgning med henblik på at kunne iværksætte 
eventuelle virksomhedskorrektioner i produktionen. 
• Deltagelse i halalseminarer med repræsentanter fra bl.a. Malaysia og Indonesien med henblik på 
opdatering af halalregler og vurdering af mulighed for fremtidig markedsadgang. 
• Ansøgning og godkendelse af dansk certificeringsenhed (Islamisk Kulturcenter) til at udstede 
halalcertifikater ved eksport til Sydkorea. 

 



Fjerkræafgiftsfonden – Regnskab 2017 – Supplerende noter 

30 
 

Note 9. Indsamling og formidling af udenlandsk viden 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål: 
Projektets formål er, at indsamle og formidle viden fra udlandet omhandlende fjerkræproduktion, herunder 
fjerkræ i bred forstand som æglæggere, slagtekyllinger, ænder, kalkuner, vildfugle og strudse. Ved at øge 
vidensniveauet om det globale marked hos primærproducenter og som sidegevinst hos andre aktører 
inden for hele fjerkræbranchen, kan det medvirke til, at den nuværende æg- og fjerkræproduktion 
optimeres. 

 
Projektets aktiviteter: 
Projektets aktiviteter har været delt i to: en opsøgende aktivitet, som har omdrejningspunkt om indsamling 
af information fra udlandet omhandlende æg og slagtefjerkræ bredt set til gavn for fjerkræbranchen og en 
videreformidlingsaktivitet, der er afledt af forrige, som indebærer videreformidling af den indsamlede viden 
til primærproducenter, firmaer inden for fjerkræbranchen m.fl. 
 
For 2017 har aktiviteterne været:  
1) Indsamling af viden fra udlandet (kongresser, konferencer og møder og producentbesøg, 
virksomhedsbesøg mv. samt rapporter og forskningsresultater mv.)  
 
2) Udbredelse af den indsamlede viden blandt andet gennem artikler i forskellige fagblade, herunder fx 
”Dansk Erhvervsfjerkræ”, den årlige danske Fjerkrækongres og på hjemmesiderne www.danskfjerkrae.dk 
og www.lf.dk 

 
Note 10. Forbrugerdialog og formidling om fjerkræproduktion 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål: 
Formålet med projektet er overordnet, at skabe mere interesse for fjerkræproduktionen – æg og fjerkrækød 
- og udbrede kendskabet til denne produktion.  
 
Herunder er der følgende delformål:  
• at øge forbrugernes viden om produktionen af æg og fjerkrækød i Danmark  
• at øge fjerkræbranchens indsigt i omverdenens viden om og holdninger til produktionen 

 
Projektets aktiviteter: 
Projektet har i 2017 bestået af følgende dele, som har sigtet mod at øge viden om fjerkræproduktionen i 
Danmark: 
 
a) Dialogarrangementer mellem forbrugere og producenter m.fl. 
Producenter fra Erhvervsfjerkræsektionen stillede igen i 2017 op med en stand på Roskilde Dyrskue og 
inviterede de danske forbrugere til dialog omkring produktionen. Derudover deltog flere producenter ind 
imellem i andre arrangementer hvor deres deltagelse blev understøttet af dette projekt. Forbrugerne blev 
gennem arrangementerne oplyst om produktionen, og der blev derfor aflivet eventuelle myter om 
produktionen og åbnet op for en dialog omkring den moderne fjerkræproduktion. En sådan dialog giver 
primærproducenterne, som deltager i arrangementerne et godt indblik i forbrugernes tankegang og en 
mulighed for at videregive noget af den viden, de besidder om fjerkræproduktionen. 
 
b) Besøg hos producenter 
Både æg- og slagtekyllingeproducenter bliver ofte kontaktet af interesserede grupper af forbrugere og 
meningsdannere, der gerne vil besøge deres produktion. Det er en unik mulighed for at opleve den 
moderne landbrugsproduktion med egne øjne. Projektet understøtter producentens mulighed for, at vise 
rundt på bedriften, fortælle om produktionen og sin dagligdag som landmand. Der har været besøg fra 
både skoler og grupper af andre interesserede i løbet af året. 
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c) Videreudvikling og opdatering af materiale om æg- og slagtefjerkræproduktionen 
Når producenter får besøg, enten ude på dyrskuer eller til andre arrangementer og når forbrugere generelt 
har en interesse i at vide mere om hvordan produktionen foregår, så er det en fordel at have et opdateret 
materiale, der fortæller om produktionen på en let forståelig måde. Tidligere har materialet været meget 
faktuelt, men i videreudviklingen er det planen, at materialet også skal indeholde små portrætter af en eller 
flere producenter, så forbrugerne får sat ansigt og en historie på udover de rent faktuelle oplysninger. 
Derudover redigeres tidligere optaget film fra produktionerne til kortere versioner der kan bruges på 
hjemmesider og når producenter skal vise produktionen frem til arrangementer. Disse er også brugt på 
facebooksiden Alt om Fjerkræ. 

 
Note 11. Dyrevelfærd hos slagtefjerkræ 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Dyrevelfærd 
Projektets formål: 
Projektet har til formål at informere om dyrevelfærd, og derved hjælpe med til at lette implementering af nye 
tiltag og nye fortolkninger af gældende regler samt at følge op på dyrevelfærdsmæssige forhold, således at 
slagtefjerkræproduktionen kan udvikles og samtidig tilgodese forholdene vedr. dyrenes velfærd. 

 
Projektets aktiviteter: 
Viden-indsamling vedr. dyrevelfærd i slagtekyllingeproduktion 
• Faglig-teknisk viden-indsamling og rådgivning om lovgivningsmæssige forhold vedr. dyrevelfærd i 
slagtefjerkræproduktionen med henblik på en hensigtsmæssig opdatering af og implementering i 
primærproduktionen.  
• Indsamlet viden om kontrolarbejdet hos myndigheder, der videreformidles til primærproduktionen.  
• Udarbejdet handlingsplaner efter behov. 
• Deltaget i nationale og internationale netværk og seminarer for at opretholde og udvikle det nødvendige 
faglige netværk. Via kontakter i organisationer, forskningsinstitutioner og universiteter er der sikret et højt 
fagligt kendskab til basis for fjerkræets velfærd i form af viden hos den enkelte primærproducent. 
 
Implementering og formidlingsaktiviteter 
• Videreformidling af information til primærproducenter og branchen om myndighedernes praksis og om 
lovgivningsmæssige forhold, som forbedrer de dyrevelfærdsmæssige forhold (både national- samt EU-
lovgivning).  
• Ydet bistand til information og udredninger om fjerkræproduktion og dyrevelfærd til borgere og samfund 
inkl. pressen.  
• Givet input til og deltaget i faglige arrangementer såsom den danske Fjerkrækongres. 
• Der har fra branchens side været fokus og opfølgning på aktuelle dyrevelfærdsmæssige forhold som fx 
træde-pudesvidninger, aflivninger, dødelighed, indfangning. Projektet har varetaget koordineringen på 
dette område i relation til primærproduktionen. 
• Koordineret information og videndelt mellem de centrale parter på området, 

 
Note 12. Videreudvikling af undervisningsplatform til landbrugsuddannelserne 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Uddannelse 
Projektets formål: 
Formålet med projektet er at flere landbrugselever får interesse for fjerkræ og bliver klædt bedre på til at 
varetage en sådan produktion. Projektet består af en videreudvikling af den portal/ hjemmeside, som går i 
luften i 2016. Efter den første prøveperiode indsamles tilbagemeldinger fra de involverede 
landbrugsuddannelser og derefter tilpasses platformen så vidt muligt efter brugernes ønsker. 

 
Projektets aktiviteter: 
1. Koordinering og projektledelse 
Denne aktivitet har bestået af:  
Udviklings/ og koordineringsmøder med websiteudvikleren og grafikere. 
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2. Udvikling af ekstra grafikker og interaktive elementer  
På baggrund af det udviklede materiale fra projektet 2016 er der udviklet ekstra grafiske elementer.  
 
3. Afprøvning af undervisningsforløb på landbrugsuddannelse 
Dette er ikke gennemført i sin helhed. 

 
Note 13. Styrket forskning, innovation og uddannelse 
Tilskudsmodtager: Landbrug & Fødevarer 
Hovedformål: Uddannelse 
Projektets formål: 
Mangel på kødvidenskabelige studerende samt en nedgang i forskningsmidler til kødforskningsområdet er 
kritisk for erhvervets fremtidige udviklingsmuligheder. I dette projekt arbejdes der for at vende billedet, 
således at forskning, innovationskraft samt kvaliteten af videregående kødvidenskabelig uddannelse 
styrkes og rekrutteringsevnen til både uddannelse og branche styrkes. 

 
Projektets aktiviteter: 
Projektet er generisk for de 3 kødbrancher og FAF har bidraget med 13% af finansieringen af 
nedenstående aktiviteter.  
 
1) Øget og styrket vidensamarbejde, forskning og innovation 
• 2 styregruppemøder samt støttende aktiviteter for kødteknologisk professorat på KU (professoratet bliver 
udfaset fra oktober 2017, uddannelsesaktiviteter er opretholdt i 2018) 
• Diverse match-making aktiviteter mellem virksomheder og videnmiljøer f.eks. 1 forskningsseminar, 1:1 
møder og projektgenerering mellem relevante parter, og rådgivning om forskningsprogrammer og 
forskningsprojekter 
• indledende skridt til udarbejdelse af kødbranchens nye forskningsstrategi (arbejdsgruppemøder, 
videnopbygning og indledende prioritering – strategi udkommer i 2018) 
• Opdyrkning af nye netværk særligt på CBS og SDU, og med fokus på mindre kød-virksomheder 
 
2) Mere og bedre uddannelse samt rekruttering og branding   
• Analyse af nuværende rekrutteringsbehov samt fremtidige kompetencebehov i den danske kødindustri 
• Analyse af branchens image blandt de unge, som allerede er ansat i branchen, samt deres forventninger 
til fremtidige karrieremuligheder 
• Facilitering af strategi-forløb, der har ledt til en ny branche-strategi for uddannelse og rekruttering 
(udmøntet i projekt ”Kvalificeret Arbejdskraft” for 2018-2020). Strategien er præsenteret for og godkendt af 
Dansk Kød, Danske Svineslagterier, Kødbranchens Fællesråd og Dansk Slagtefjerkræ.  
• 3 møder i Industrikontaktudvalget for kødvidenskabelig uddannelse 
• studenterarrangementer for fødevarestuderende på KU og AU: besøg hos DMRI, temaaften om 
produktion af tørsaltede skinker, pølsemagerkursus, info til nye studerende, temaaften om kødproduktion, 
kødkvalitet og tilberedning samt karrieredag for fødevarestuderende 
• markedsføring gennem sociale medier af kødbranchen som spændende karrierevej for 
fødevarestuderende bl.a. linked-in https://www.linkedin.com/groups/13400947  
• formidling af studenterprojekter og praktikophold (2 praktikophold i udlandet, 1 i Danmark og 2 
studenterprojekter, kød-case på InnovateFood konference)  
 
3) Øget forsknings- og innovationssamarbejde på europæisk plan 
Denne projektpakke udgik af projektet 
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Note 14. Formidling om æg og sundhed – Naturens Vitaminpille 

Tilskudsmodtager: Danske Æg 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål: 
Projektets formål er, at gennemføre en intensiv formidling af budskaber om æg i relation til sundhed og 
ernæring med henblik på, at æg opnår et mere positivt omdømme, og at forbrugerne i højere grad opfatter 
æg som en sund fødevare. 

 
Projektets aktiviteter: 
1) Projektledelse og -koordinering, herunder styregruppemøder, økonomistyring mv. 
2) Vidensopsamling, samt netværk og dialog med faglige eksperter og NGO’er 
3) Formidlingskampagne ”Æg – Naturens Vitaminpille” målrettet forbrugerne 
4) Formidling om æg og sundhed til de ernæringsprofessionelle  
5) Formidling om æg og sundhed til børn 
6) Formidling til indkøbere fra detail- og foodservicesektoren 
7) Analyse af danskernes holdning til og viden om æg 
 
1) Projektledelse og -koordinering (januar – december 2017) 
• I 2017 er der blevet udarbejdet en udspecificeret projekt- og arbejdsplan, og der er blevet afholdt 2 
styregruppemøder i projektperioden. 
 
2) Vidensindsamling, samt netværk og dialog med faglige eksperter og NGO’er (januar - december 2017)  
• I form af netværk og dialog med relevante forskere er viden løbende blevet vurderet og videreformidlet til 
ernæringsfaglige personer og mad- og sundhedsskribenter. Derudover deltog den faglige projektleder fra 
Medlemsforhold & Foreningssekretariater i 2017 i et internationalt nedsat konsortium IENC (International 
Egg Nutrition Consortium), som er et netværk af lande, der deler relevant viden og forskningsresultater på 
tværs af lande. 
 
3) Formidlingskampagne ”Æg – Naturens Vitaminpille” målrettet forbrugerne (januar – december 2017) 
I 2017 er der blevet leveret følgende aktiviteter ift. formidlingskampagnen ”Æg- Naturens Vitaminpille”:  
• Eksponering af budskaber på Go Cards på caféer 2 gange i løbet af året. 
• Løbende formidling af budskaber på Facebook og instagram (mindst 2-3 post pr. medie pr. uge).  
• Arrangement på Aarhus Food Festival, hvor fokus har været på formidling om æg og sundhed.  
• Æggets Dag-konkurrence, hvor man kunne vinde et rejsegavekort fra TUI på 15.000 kr. Forbrugerne blev 
eksponeret på Facebook og via mærkater på æggebakker i supermarkedet. Budskabets hovedpointe var, 
at man via æg kan få tilført tilstrækkeligt D-vitamin, som man normalt kun får fra solens stråler. Dette har i 
høj grad medvirket til at øge opmærksomheden på ægget som en del af en sund og varieret kost.  
• Opdatering af det fælles site for fødevareerhvervet, www.voresmad.dk. Der er blevet lavet yderligere 
madopskrifter som indeholder æg, information om æggets vej fra æggeproducenten til æggebakken i 
køleskabet.  
• Udvikling af infografikker, opskrifter og andet indhold som blandt andet kan bruges på sociale medier 
(Instagram og Facebook) og Danske Ægs hjemmeside. Det er ikke nok kun at fortælle forbrugerne, hvor 
sundt æg er, man er også nødt til at inspirere folk til, hvordan de får spist flere æg. 
 
4) Formidling om æg og sundhed til de ernæringsprofessionelle (januar – december 2017) 
• I 2017 er den nyeste viden inden for æg og sundhed blevet formidlet til diætister og andre 
ernæringsprofessionelle, da det er nødvendigt at holde disse opdaterede.  
 
5) Formidling om æg og sundhed til børn (februar - oktober 2017) 
• I 2017 er der blevet formidlet æg og sundhedsbudskaber til børn til Madskolernes arrangement. 
• I 2017 har aktiviteterne bl.a. indbefattet: udarbejdelse af opskrifter med æg, tilskud til indkøb til råvarer til 
opskrifter med æg til den enkelte Madskole, samt information om æg, sundhed og ægproduktion. 
 
6) Formidling til indkøbere fra detail- og foodservicesektoren (januar – december 2017) 
• I 2017 er der blevet formidlet til indkøbere fra detail- og foodservicesektoren til Fødevaredagen, som er en 
dag hvor detail- og foodservice mødes. Da Fødevaredagen løb af stablen var æg repræsenteret vha. et 
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’mejeri/æg-spor’ for indkøbere i kategorien. På sporet blev der formidlet ny viden om æg og sundhed, 
forbrugerpræferencer og lignende. Dette gav indkøberne og detailhandelen en større viden om æg. 
• Derudover er der i 2017 blevet kommunikeret slutbrugerne og detaillisterne ved hjælp af nyhedsbreve og 
online kommunikation hele året. 
 
7) Analyse af danskernes viden om og holdninger til æg (oktober – december 2017) 
• I 2017 er der blevet gennemført en opfølgende spørgeskemaundersøgelse om forbrugernes opfattelse af 
æg og sundhed. Undersøgelsen er blevet udført af afdelingen Markedsanalyser i samarbejde med eksternt 
analysebureau. Analysen viser, at andelen af danskere som mener, man bør spise 5-9 æg om ugen ud fra 
en sundhedsmæssig tilgang er stigende og 66 pct. mener nu, at æg er sundt. 

 
Note 15. Markedsadgang for æg og ægprodukter til markeder udenfor EU 
Tilskudsmodtager: Danske Æg 
Hovedformål: Afsætningsfremme 
Projektets formål: 
Projektets formål er at øge afsætningen af æg og ægprodukter på markeder udenfor EU. Gennem adgang 
til flere markeder udenfor EU er forventningen, at det på sigt vil være muligt at indgå kontrakt med flere 
udenlandske aftagere. Forventningen er, at der kan afsættes flere produkter til favorable priser. 

 
Projektets aktiviteter: 
Projektet for 2017 har bestået af følgende aktiviteter: 
1) Projektledelse- og koordinering, herunder kommunikation, arbejdsgruppemøder og, økonomistyring  
I 2017 er der afholdt et arbejdsgruppemøde i løbet af projektperioden.  Der er bl.a. blevet kommunikeret 
om projektets aktiviteter via artikler i branchens fagblad. 
 
2) Afholdelse af arrangement i Danmark for Kinesiske nuværende og potentielle kunder 
I april 2017 fik Danmark besøg af inspektion fra Kina. I forbindelse med besøget besøgte kineserne fire 
danske virksomheder heriblandt Sanovo Foods, DAVA Foods, Danæg, Danæg Products og Triova. 

 
Projektets resultater: 
- Udvikling af afsætningskanaler udenfor EU 
- Øget kendskab til primærproduktionens og forarbejdningsvirksomhedernes produktion og kontrollen heraf 
blandt markedsaktører udenfor EU 

 
Note 16. Sygdomsforebyggelse og beredskab for ægproduktionen 
Tilskudsmodtager: Danske Æg 
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse 
Projektets formål: 
Projektets formål er at forebygge og bekæmpe sygdomme på det fjerkræveterinære område gennem 
monitorering, kontrol og et beredskab, som kan varsko primærproducenter og branchen ved 
sygdomsudbrud. Formålet er yderligere, at forebygge og håndtere kendte og uforudsete risici, som kan true 
fødevaresikkerheden, herunder at sikre god produktionspraksis ved fremstilling og transport af fjerkræfoder 
(GMP), med det formål at undgå at der er Salmonella i fjerkræfoderet. 

 
Projektets aktiviteter: 
1) Vejledning og faglig bistand  
• Vejledt primærproducenter om beredskab og bekæmpelse af Newcastle Disease og Aviær Influenza. 
• Udført overvågning og kontrol af Salmonella, Newcastle Disease og Aviær Influenza i ægproduktionen og 
formidling om status.  
• Vidensindsamling gennem deltagelse i Fødevarestyrelsens nedsatte Tekniske arbejdsgruppe og 
Styregruppen for bekæmpelse af Salmonella i ægsektoren til gavn for primærproducenterne.  
• Vidensindsamling via deltagelse i Task Force gruppen, som har ydet faglig bistand til udarbejdelse af 
handlingsplaner med indhold af smitteopsporing og -udredning for besætninger med særlige salmonella-
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problemer. 
• Ydet faglig bistand til udarbejdelse af salmonella-smitteeftersporingsrapporter.   
• Udarbejdet statistiske opgørelser på grundlag af data fra Salmonella-, Newcastle Disease- og Aviær 
Influenza-databasen (f.eks. til Salmonella-smittekilderegnskab) 
• Varetaget opgaver på vegne af primærproducenter og branchen relateret til regelsættet vedr. ”God 
produktionspraksis ved fremstilling og transport af fjerkræfoder”.   
• Deltaget i fora og udvalg med det formål at indsamle viden til producenterne om sundhed, sygdomme og 
bekæmpelse.  
• Afrapporteret og formidlet mistanker/udbrud af smitsomme fjerkræsygdomme. 
• Vidensopsamling vedr. bekæmpelse af blodmider, herunder deltaget i COST-Action FA 1404, Improving 
current understanding and research for sustainable control of the poultry red mite Dermanyssus gallinae 
(COREMI)), der i de næste 4 år samler et netværk af Europas ekspertise indenfor forskning og udvikling af 
metoder til kontrol med og bekæmpelse af blodmider hos høns. 
• Bearbejdet og formidlet informationsmateriale fra COREMI målrettet til primærproducenterne.  
• Ydet faglig-teknisk bistand til den af branchen anbefalede vaccinationsstrategi. 
 
2) Håndtering, koordinering og formidling 
• Håndtering og videreformidling af offentlige tilsyn for fjerkræsygdomme. 
• Håndtering og videreformidling af mistanke om smitte med Salmonella i alle besætningstyper. 
• Håndtering og koordinering af branchens beredskabsplan vedr. aktuelle mistanker/udbrud af Aviær 
Influenza og Newcastle Disease ift. de ramte besætninger og andre primærproducenter. 
• Håndtering af aktuelle problemstillinger vedr.  zoonoser og resistens. 
• Styring af branchens veterinære beredskab for anmeldepligtige og ikke-anmeldepligtige 
fjerkræsygdomme. 
 
3) Prøvemateriale 
• Udsendelse af prøvematerialer til opdræt af levekyllinger og konsumægsproduktion til brug ved udtagning 
af prøver til undersøgelse for Salmonella. 

 
Note 17. Udredning af årsager til brystbensfraktur i ægproduktionen 
Tilskudsmodtager: Danske Æg 
Hovedformål: Dyrevelfærd 
Projektets formål: 
Formålet var at undersøge, hvilke årsagsfaktorer der er udslagsgivende i besætninger med høj forekomst 
af brystbensfrakturer eller brystbensdeformitet. Her er en detaljeret udredning af patologien ved disse brud 
essentiel for at kunne komme nærmere på en egentlig forklaring på deres opståen. 

 
Projektets aktiviteter: 
Med henblik på at karakterisere de forskellige frakturtyper har Institut for Veterinær Sygdomsbiologi (IVS) 
har indledt et samarbejde med Retsmedicinsk Institut på KU (professor Niels Lynnerup og Statsobducent 
Hans Petter Hougen). Med udgangspunkt i indsamlede præparater har IVS og Retsmedicinsk Institut 
undersøgt de forskellige manifestationsformer af brystbensfrakturerne makroskopisk mhp. at forklare deres 
opståen. CT (Computed Tomography) scanninger af de forskellige manifestationsformer af frakturerne er 
foretaget hvad ikke er udført på høns før. En CT scanning kan vise flere detaljer end almindelige 
røntgenbilleder desuden kan informationen fra optagelsen bearbejdes i en computer, så de fremstår 
tredimensionelt og fra flere forskellige vinkler. 
 
Detaljerede ”state of the art” histo-patologiske undersøgelser er ved at blive udført på en lang række 
præparater som er repræsentative for de typer af brud vi ser i de forskellige produktionssystemer.  
 
Undersøgelserne forventes at kunne afklare årsagerne til de observerede brud – herunder om der er tale 
om udefra kommende traumer eller ”træthedsbrud” hvor en stadig gentagen belastning af knoglen 
overskrider knoglens evne til at reparere sig selv og til slut brækker knoglen (noget som ikke kan udelukkes 
fra vores indledende undersøgelser). Andre årsager som f.eks. nedsat knoglestyrke som følge af mangel 
på foderkomponenter eller andet vil ligeledes kunne afdækkes. 
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Note 18. Dyrevelfærd indenfor ægproduktionen 
Tilskudsmodtager: Danske Æg 
Hovedformål: Dyrevelfærd 
Projektets formål: 
Projektets formål er at varetage og sikre, at primærproducenterne er opdaterede om dyrevelfærdsmæssige 
og etologiske forhold såvel nationalt som internationalt. Ved at sikre et højt vidensniveau skabes gode 
vilkår for, at primærproducenterne får faglig-teknisk vejledning om dyrevelfærd, som medvirker til, at 
produktionen kan udvikles og samtidig tilgodeser forhold vedr. dyrevelfærd. 

 
Projektets aktiviteter: 
1) Vidensindsamling vedr. dyrevelfærd og ægproduktion 
• Indsamlet faglig-teknisk viden om udviklingen nationalt og internationalt med henblik på en 
hensigtsmæssig implementering i produktionen.  
• Sikret og opdateret videns-beredskab om fjerkræs velfærd, således at primærproduktionen er opdateret 
på nyeste viden 
• Indsamlet viden om kontrolarbejdet hos myndigheder, og videreformidlet denne til primærproduktionen  
• Sikret og opdateret viden om KAT-certificeret produktionen (”Kontrollierte Alternative Tierhaltungsformen”)  
• Overvågning og opfølgning af resultaterne for transport af udsætterhøner, der er sendt til slagtning jf. 
aftale med myndighederne. 
• Deltaget i og indsamlet viden via nationale og internationale netværk og seminarer for at opretholde og 
udvikle det nødvendige faglige netværk. Via udenlandske kontakter i organisationer, forskningsinstitutioner 
og universiteter er der sikret et højt fagligt kendskab til basis for fjerkræets velfærd såvel som udbygning af 
netværk.  
 
2) Implementering og formidling 
• Videreformidlet information til primærproducenterne og branchen om myndighedernes praksis og om 
lovgivningsmæssige forhold, som forbedrer de dyrevelfærdsmæssige forhold (både national- samt EU-
lovgivning).  
• Faglig-teknisk rådgivning i forbindelse med lovgivningsmæssige forhold vedr. dyrevelfærd og 
ægproduktionen med henblik på hensigtsmæssig implementering i produktionen. 
• Indgået i faglig-teknisk dialog med primærproducenterne om praktisk implementering af lovgivningen.  
• Sikret kendskab til faglig og teknisk viden om fjerkræs velfærd. 
• Koordineret information og videndelt mellem de centrale parter på området.  
• Ydet bistand til information og udredninger, der kan understøtte behovet for faktuel viden om 
ægproduktion og dyrevelfærd til borgere og samfund inkl. pressen. Det er mundtlig og skriftlig formidling af 
faglig viden, hvilket også har sikret større synlighed af branchen.  
• Input til og deltaget i faglige arrangementer for primærproducenter så som den danske Fjerkrækongres. 

 
Note 19. Udredning af forekomsten af brystbensfraktur i ægproduktionen 
Tilskudsmodtager: Danske Æg 
Hovedformål: Dyrevelfærd 
Projektets formål: 
Projektets formål er at undersøge og klarlægge den konkrete forekomst af brystbensfrakturer i danske 
æglægningsflokke for at afklare problemets omfang. Gennem denne udredning vil det være muligt konkret 
at fastlægge, hvor stor forekomsten af brystbensfraktur er og samtidigt klarlægge om der er forskel på 
forekomsten i de forskellige produktionssystemer i ægproduktionen. Denne viden vil kunne danne 
baggrund for efterfølgende øget fokus på driftsforhold og dyrevelfærden i konsumægsbesætningerne og 
dermed sikre den overordnede dyrevelfærd i produktionen. Ved hjælp fra pakkerierne og på baggrund af 
data fra Fjerkræraadets database blev 40 besætninger udpeget fordelt inden for de forskellige 
produktionsformer i konsumægproduktionen, som tilbydes at deltage i projektet. 
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Projektets aktiviteter: 
Projektet omfatter følgende: 
1. Kort gennemgang af de produktionsmæssige forhold, driftsform og sygdomsforekomst på de udvalgte 
ejendomme. 
2. Udtagning af 120 dyr fra hver flok kort før/ eller ved udsætning. 
3. Obduktion og patologisk undersøgelse af sygdomsstatus, herunder forekomst af eventuel 
brystbensfraktur. 
 
På baggrund af ovennævnte data udarbejdes en rapport der konkret kan udrede den reelle forekomst af 
brystbensfraktur i ægproduktionen.   

 
Note 20. E-kontrol, rådgivning og konsulentarbejde for ægproduktionen 
Tilskudsmodtager: Danske Æg 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
Projektets formål er: 
1) At formidle viden om generelle produktionsforhold og rammebetingelser til primærproducenterne.  
2) At videreudvikle og vejlede om værktøjet Effektivitetskontrol (E-kontrol), hvor producenterne indtaster 
produktionsdata for hvert hold høner. 
3) At yde faglig bistand til kursus- og efteruddannelsesaktiviteter.   
4) At sikre overholdelse af den nye branchekode for Det danske Æg, som indeholder al lovgivning og 
brancheregler for primærproduktionen. 

 
Projektets aktiviteter: 
1) Videreudvikling og fortsat udbredelse af statistisk datamateriale 
• Udbredt, opbygget og styret E-kontrolsystemet. 
• Rådgivet primærproducenter inden for ægproduktion og salg af æg. 
• Løbende udarbejdet branchestatistikker om produktionsforhold. 
• Udviklet e-kontrolsystem til opdrætsproduktionen  
 
2) Indsamling af viden via netværk og samarbejde nationalt og internationalt 
• Deltaget i møder og kongresser, som bidrager til et fagligt og aktuelt vidensberedskab, f.eks. deltagelse i 
WPSA-arrangementer (Worlds Poultry Science Association), som også danner grundlag for 
netværksdannelse til både forskere og udenlandske brancheorganisationer.  
• Indsamlet viden via deltagelse i det nordiske og europæiske fjerkræsamarbejde samt forberedelse til 
ledermøder og kongresser.  
• Ydet faglig bistand til kursus- og efteruddannelsesaktiviteter inden for fjerkræområdet.  
 
3) Rådgivet og formidlet i forbindelse med implementering af ny lovgivning, herunder også på 
økologiområdet 
• Faglig-teknisk rådgivning på ægområdet ift. lovgivning om generelle produktionsforhold ved henvendelser 
fra primærproducenter og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.  
• Udsendt og formidlet både ny og gældende lovgivning vedr. generelle produktionsforhold målrettet 
primærproducenterne, herunder også på økologiområdet. 
• På økologiområdet er der indsamlet og formidlet viden om både udmøntning af regelgrundlaget i de 
enkelte lande og kontrolinstansernes håndhævelse af regelgrundlaget. 
 
4) Rådgivning og overvågning af branchekoden for Det danske Æg 
• Faglig-teknisk rådgivning vedr. branchekoden for Det danske Æg 
• Overvåget og ajourført branchekoden samt administreret certificeringsordningen for samme. 
• Auditeret rugerier vedr. branchekoden for Det danske Æg. 
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Note 21. Undersøgelse for forekomst af potentielt sygdomsfremkaldende E. coli ved klækning i 
slagtekyllingestalden 
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Projektets formål er at undersøge smittespredning af sygdomsfremkaldende E. colibakterier mellem 
nyklækkede kyllinger når klækningen sker i stalden. 

 
Projektets aktiviteter: 
AP1. Forekomst af E. coli i flokkene ved klækning. 
Fra tre forskellige flokke er der udtaget 120 kloaksvabre. 60 prøver er taget da 50 % var klækket og 60 er 
taget når 100 % netop er klækket. Fra alle kloakprøver er der isoleret et E. coli isolat pr. prøve. Samtlige 
isolerede bakterier er identificeret ved fænotypiske tests, og derefter er E. coli sub-typet vha. pulsed-field-
gel-elektroforese(PFGE).  
 
AP2. Undersøgelse af årsager til dødelighed. 
Besætningsejere af de tre involverede flokke har indsamlet kyllinger som er døde i løbet af første leveuge 
og disse er obduceret og dødsårsagen bestemt. Fra kyllinger som døde som følge af bakterielle infektioner, 
blev der udtaget en bakteriologisk prøve, og i de tilfælde hvor E. coli blev påvist, blev bakterierne isoleret, 
de blev påvist til artsniveau og sub-typet vha. PFGE. Endelig blev disse isolater sammenlignet med de E. 
coli, som blev isoleret fra kloakprøver af de nyklækkede kyllinger i samme besætning (AP1).   
 
AP3. Undersøgelse af kassater på slagteri. 
Kyllinger fra de tre involverede besætninger, som blev kasseret ved slagtning, blev taget fra og undersøgt 
for bakterielle infektioner. Hos dyr hvor E. coli kunne påvises, blev bakterierne isoleret og sub-typet vha. 
PFGE som i AP1 og AP2. Endeligt blev sammenlignet med de E. coli, som blev påvist i kloakken hos de 
nyklækkede (AP1), og de E. coli som var årsag til første uges dødelighed (AP2). 

 
Note 22. Undersøgelse af forekomst af potentielt sygdomsfremkaldende og herunder evt. 
antibiotikaresistente E. coli i daggamle slagtekyllinger og muligheder for forebyggelse ved hjælp af 
mikrobiologiske standarder/krav til den daggamle kylling 
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
I samarbejde med Danhatch A/S er det projektets formål at undersøge, om det er muligt at opstille 
mikrobiologiske standarder for den daggamle kylling mhp. at nedsætte/eliminere risikoen for vertikal 
overførsel af sygdomsrelaterede og evt. antibiotikaresistente kloner af E. coli for herigennem at forhindre 
sygdomsudbrud, nedsætte forbruget af antibiotika, hindre spredning af antibiotikaresistente E. coli, øge 
fødevaresikkerheden samt forbedre dyrevelfærden i slagtekyllingeproduktionen. Der testes for en række 
antibiotika som anvendes i fjerkræ, og som kan have været anvendt på de højere niveauer i avls- og 
produktionspyramiden, og som kan have selekteret for antibiotikaresistente E. coli i de daggamle kyllinger. 

 
Projektets aktiviteter: 
AP1. Planlægning af prøvetagning. Planlægningen er sket i samarbejde med Danhatch A/S ved, at der er 
afholdt et opstartsmøde i april 2016. Derefter er løbende aftalt prøvetagning. I forhold til den oprindelige 
ansøgning var det planen at undersøge importer fra Sverige (ca. fire importer), som leverer forældredyr til 
den danske slagtekyllingeproduktion. Desuden at tage prøver af 12 flokke af daggamle slagtekyllinger 
inden levering til producenter. Det var planen at tage prøver fra forældredyr, som er over 40 uger, da 
vertikal overførsel er vist større her end for yngre dyr. Det var planen at repræsentere forskellige 
forældredyrsflokke så godt som muligt.  
 
AP2. Prøvetagning, isolering og nedfrysning af E. coli. Der blev i 2016 og 2017 taget prøver fra 16 flokke. 
Som oprindeligt planlagt blev der først udtaget 600 kloaksvabre pr. flok fra de første 3 flokke af leverancer 
fra Sverige til Danmark. Det store antal prøver fra hver flok var planlagt for at kunne påvise E. coli, som 
forekommer i mindst 1% af populationen. Resultaterne viste imidlertid, at forekomsten af 
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antibiotikaresistente E. coli var en del højere end forventet, og det var derfor ikke nødvendigt at tage prøver 
af så mange dyr og prøvestørrelsen blev nedsat til 60 dyr, hvilket giver mulighed for at finde E. coli med en 
forekomst på 5% eller derover i populationen med 95% sikkerhed. Desuden var det ikke nødvendigt af 
'poole' prøverne, og tolkning på enkeltdyrsniveau er derfor nu mulig.  
• Prøvetagningen blev stoppet i november 2016 pga. fare for introduktion af fugleinfluenza. Projektet er 
forlænget i 2017 og prøvetagningen blev genoptaget d. 23. februar 2017, hvorefter der er taget prøver fra 5 
flokke (3 flokke fra DanHatch rugeri og 2 flokke leveret fra Sverige til Danmark.)  
 
AP3. Bestemmelse af virulensgenprofil, antibiotikaresistens og klonalitet. Fra hvert dyr er forinkuberet én 
kloak-svaber natten over ved 37°C i et McConkey rør og herfra er udsået på hhv. McConkey agar, og 
McConkey agar med amoxicillin (penicillin-type), cefotaxime (cephalosporin-type), trimethoprim 
(sulfonamide-type), sulfamethoxazole (sulfonamide-type), tetracyclin og spectinomycin. Niveauer af 
antibiotika er fastlagt fra EUCAST. Fra hver plade med vækst isoleredes 1 koloni som blev subkultiveret og 
nedfrosset.  
• Tolerancen overfor hvert antibiotika er desuden blevet analyseret ved minimal inhibitory concentration 
(MIC) for udvalgte isolater som en kontrol.   
• Det var oprindeligt planlagt at PFGE (pulse field gel electrophoresis) type alle isolater, men i stedet er der 
arbejdet mere på at bestemme virulensgenprofil på udvalgte isolater.  
• 80 udvalgte stammer fra de analyserede flokke er helgenomsekventeret for meget detaljeret at kunne 
bestemme sekvenstype (ST), virulensgenprofil og antibiotikaresistensgenprofik. Der er her fundet en meget 
stor diversitet af sekvenstyper.  
 
AP4. Analyse af data. Prevalensen af virulensgenprofiler, sekvenstyper og forskellige typer af antibiotika-
resistenste E. coli er opgjort på flokniveau.  
 
AP5. Afrapportering. Resultaterne er løbende blevet fremlagt og diskuteret med rugeriet. Når projektet 
afsluttes skrives forskningsresultaterne fra projektet sammen som en teknisk rapport, hvori mulighederne 
for opstilling af bakteriologiske standarder for den daggamle kylling opstilles og diskuteres i forhold til 
sygdomsfremkaldende og evt. antibiotikaresistente E. coli. Der udarbejdes et manuskript til et internationalt 
mikrobiologisk tidsskrift med ”peer-review”, som knytter projektets resultater sammen med resultater fra en 
tidligere undersøgelse om vertikal smitteoverførsel fra forældredyr til slagtekyllinger. Der udarbejdes et kort 
manuskript på dansk, som sammenfatter resultaterne til Dansk Erhvervsfjerkræ. 

 
Note 23. Æggelederbughindebetændelses betydning for produktivitet 
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Projektet formål er gennem eksperimentelle æggelederbughinde infektioner, at  
• kvantificere andelen af høner der udvikler en kronisk æggelederbughindebetændelse efter en akut 
infektion.  
• estimere betydningen af en kronisk infektion på produktionsudbyttet. 

 
Projektets aktiviteter: 
Til at vurdere omfanget af hvor mange høns der udvikler kroniske infektioner efter et akut udbrud vil vi 
undersøge henholdsvis colibakterieisolater i en eksperimentelle æggelederinfektionsmodel som for nylig er 
udviklet (”Æggelederbughindebetændelse” Støttet af FAF i 2013 og publiceret i Pors et al. 2014). 
 
Kroniske E. coli-infektioner etableres i æggelederen på en fuldt produktiv høne (26 uger), hvorefter 
infektionen og ydelsen overvåges i 6 uger. Efter infektion monitoreres hønernes ydelse, foderoptag, samt 
legemsvægt. 
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Note 24. Undersøgelse af indikatorbakterier ved kritiske faser i forbindelse med slagtning og 
forarbejdning som påvirker holdbarheden af ferske fjerkræprodukter 
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Projektets formål er at anvende en nyudviklet multiplex qPCR-metode til at undersøge de steder i 
slagtekyllingeproduktionen, som anses for at være kritiske for ændringer i fordærvelsesbakteriernes 
forekomst på de ferske fjerkræprodukter herunder at kunne opspore kilden til disse fordærvelsesbakterier. 
Resultaterne vil herefter kunne anvendes af slagteriet til at beslutte, hvor der bedst sættes ind for at 
eliminere eller reducere de psykrofile fordærvelsesbakteriers forekomst i ferske fjerkræprodukter. 

 
Projektets aktiviteter: 
I projektet er kvantificering af indikatorarter af fordærvelsesbakterier ved hjælp af en nyudviklet multiplex 
qPCR metode kombineret med prøveudtagning fra kølerummet, som var mistænkt for at være det 
væsentligste sted, som påvirkede niveauet af psykrofile fordærvelsesbakterier på ferske fjerkræprodukter 
fra den pågældende produktion. Der blev i tidligere projekter 2015-2016 udvalgt ti indikatorbakterier ved at 
undersøge færdigpakkede og nedkølede hele slagtekyllinger for fordærvelsesbakterier og samtidig udtage 
prøver på slagtelinjen og køleanlægger. En multiplex qPCR blev delvist udviklet i 2016, men der fandtes 
desværre ikke specifikke PCR test for alle ti bakterier. Det skyldes at mængden af tilgængelig DNA-
sekvens i databaserne er langt mindre for fordærvelses bakterier end for andre bakterier. Dette har 
sidenhen vist sig at være et problem, idet det så heller ikke er muligt at vurdere, hvor meget variation der er 
i genom sekvenser imellem forskellige stammer indenfor en art. Derfor er der i nuværende projekt brugt en 
hel del ressourcer på at få både traditionel PCR samt q-PCR til at virke for enkelt stammer og sidenhen for 
flere stammer indenfor for en art. Dette har bevirket, at der har været foretaget meget lidt arbejdet 
forbundet med arbejdspakkerne 1 og 3. Til gengæld er der samtidig med arbejdspakke 2 undersøgt 
fordærvelsesbakterier på knive og handsker anvendt ved udskæring af fjerkræsprodukter således, at der er 
opnået en mere omfattende forståelse af disse bakteriers forekomst og spredning. 
 
AP1. Levende dyr. Som nævnt ovenfor har problemerne med udvikling af q-PCR været meget mere 
omfattende end forventet og derfor har vi i projektet ikke haft tiden til at undersøge de levende dyr. Til 
gengæld udvidede vi analyserne omkring hygiejnen på slagteriet ved at analysere knive og handsker for at 
vurdere transmission via disse veje.  
 
AP2.1. Køleanlægget. Køleanlægget er tidligere observeret at være en kilde til kontaminering med 
fordærvelsesbakterie. Der var f.eks. en klar tendens i mikrobiom data for en høj andel af arter fra 
Janthinobacterium i ventilationsanlægget i kølerummet i tidligere undersøgelser, og der skete også en 
stigning af den relative forekomst på de slagtekroppe vi har indsamlede i selve kølekæden. Derfor 
udviklede vi en ny metode, hvor prøver fra nedkølede slagtekroppe efter rengøring af køleanlægget blev 
sammenlignet med tilsvarende prøver taget fra slagtekroppe indpakket i plastikposer under passage af 
kølerummet på tre forskellige slagtedage. Slagtekroppen blev efter nedkøling pakket til konsum og 
evalueret efter 10 dages opbevaring ved køleskabstemperatur 
 
Der blev ikke observeret nogen signifikant forskel i det totale kimtal og den organoleptiske score på 
kyllinger med og uden plastikposer under passagen i kølerummet. Udviklingen af qPCR metoden tog flere 
ressourcer end forventet, da mængden af tilgængelig sekvens i databaserne var langt mindre end forudset 
og vi ikke var i stand til at udvikle slægts- eller artsspecifikke qPCR primere for Janthinobacterium. Der er 
forsøgt at få qPCR metoden til at fungere for Janthinobacterium med arts- og slægtsspecifikke primere. Der 
er designet over 10 primersæt ved brug af Genbank databasen, PrimerBLAST og fastPCR, variation af 
temperatur og primerkoncentration under qPCR, og derudover at optimere almindelige PCR primere fra 
videnskabelig litteratur til qPCR metoden. Det er ikke lykkedes at udvikle Janthinobacterium specifikke 
primere til brug i qPCR. 
 
AP2.2. Knive og handsker. Der blev udtaget svaberprøver fra knive og handsker ved filetering af kyllinger i 
produktionen på tre forskellige slagtedage. På hver slagtedag blev der taget svaberprøver med fugtede 
vatpinde af 15 hele knivblade og 15 handskepåklædte håndflader fra slagteriets medarbejdere ved 
fileteringsarbejdsstationen, svaberprøverne blevet poolet så hver poolet prøve indeholdt 5 vatpinde svab. 



Fjerkræafgiftsfonden – Regnskab 2017 – Supplerende noter 

41 
 

Tidligere videnskabelige studier har påpeget at dette punkt kan være en kilde til kontaminering med 
fordærvelsesbakterier, som for eksempel Carnobacterium og andre mælkesyrebakterier. Total kimtal fra 
svaberprøverne indikerer at der er mellem 10-300 CFU per poolet handskeprøve, svarende til omkring 2-62 
CFU per handskehåndoverflade. På knivbladene varierede 50-4000 CFU per poolet prøve, svarende til, 
10-800 CFU/knivblad, og der var signifikant forskel mellem slagtedagene. 
 
Der er udviklet qPCR primere til at kvantificere fordærvelsesbakterien Carnobacterium divergens med en 
effektivitet på over 90%, men qPCR på prøver fra knive og handsker er ikke færdig behandlet, da 
udviklingen af qPCR metoden, som angivet, tog flere ressourcer end forventet, samt et længerevarende 
nedbrud på qPCR maskinen, som krævede en længerevarende reparation. 
 
AP3. Gaspakning. Ikke gennemført. Kvantificering af fordærvelses bakterier, så som B. thermosphacta ved 
brug af qPCR på disse er ikke gennemført, da udviklingen af qPCR metoden, som angivet, tog flere 
ressourcer end forventet, samt et længerevarende nedbrud på qPCR maskinen, som krævede en 
længerevarende reparation 
 
AP4. Sammenligning af slagtetidspunkter. Delvist gennemført ved at der har været gennemført målinger af 
knive og handsker anvendt ved udskæring af kyllingekød. 

 
Note 25. Effekt af Poulvac ® vaccination i konsumægsproduktionen 
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Dette projekt vil frembringe sunde videnskabelige data der vil vise om der er en målbar effekt af vaccinen 
Poulvac ® og om det derfor er økonomisk rentabelt at bruge ressourcer på denne vaccination.  

 
Projektets aktiviteter: 
Der vil blive udført egentlige infektionsforsøg (challenge studier), hvor vaccinerede og ikke vaccinerede 
høns i en nyudviklet model vil blive inficeret med forskellige E. coli stammer i æggelederen mhp. at vise 
effekt af vaccinationen. 
 
Vi har søgt forlængelse af projektet eftersom det i 2017 ikke var muligt at finde ikke vaccinerede dyr i 
konsumægsproduktionen. Vi har derfor i 2017 fået opdrætter John Olsen til at lave dyr til os som vi netop 
har modtaget og som går i forsøg 15/1 2018 

 
Note 26. Forekomst af kroniske infektioner hos æglæggere 
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Projektets formål er, gennem undersøgelse af udsætterhøner fra berigede bure, skrabeæg og økologiske 
flokke, at give et estimat på omfanget af høner der ikke lægger æg som følge af skjulte kroniske bakterielle 
infektioner. 

 
Projektets aktiviteter: 
1. Kortlægning af kroniske infektioner hos konsumægshøner 
I alt 15 flokkes udvælges, sv.t. 5 der producerer henholdsvis, buræg, skrabeæg og økologiske æg. Fra 
hver flok blev der undersøgt 500 høner. På grund af udbrud af fugleinfluenza blev aktiviteterne sat på 
pause (november 2016-april 2017) da der manglede 3 besætninger, 2 med berigede bure og 1 økologisk 
besætning. Data fra de manglende flokke blev indsamlet i 2017. 
 
2. Karakterisering af bakteriologiske isolater 
Fra alle forandrede organer blev der udtaget materiale til bakteriologisk undersøgelse og karakterisering. 
42 udvalgte E. coli stammer blev helgenomsekventeret.  
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3. Histopatologi 
Vævsprøver fra høner med tegn på infektion blev taget ud, fikseret og farvet henblik på undersøgelse for 
mikroskopiske forandringer. 

 
Note 27. Optimeret E. coli vaccination af slagtekyllingeforældre 
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet 
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse 
Projektets formål: 
Formålet er at evaluere effekten af den mest anvendte E. coli vaccinationsprotokol og sammenligne denne 
med 3 alternative protokoller. 

 
Projektets aktiviteter: 
Projektet består således af: 
1) hvor to tilfældigt udvalgte flokke i en besætning med 4 flokke revaccineres med PoulVac E. coli i 
produktionsperioden (forventet uge 25-26), så de i alt vaccineres tre gange med PoulVac E. coli. Døde dyr 
fra de deltagende flokke obduceres. Såfremt der er tegn på en bakteriel årsag isoleres og identificeres 
bakterien. 
 
2) består af en eksperimentel hvor høns der har gennemgået forskellige vaccinationsprogrammer inficeres 
eksperimentelt ved brug af den tidligere udviklede salpingitis model. Følgende hovedgrupper af dyr 
inkluderes: 1) Dyr der ikke er vaccineret imod E. coli (importeres fra Finland), 2) Autovaccine og 2x 
PoulVac, 3) autovaccine og 3x PoulVac, 4) 2x Poulvac, 5) 3x PoulVac, 6) ikke-inficerede (PBS) kontrol dyr. 
Dyrene inficeres eksperimentelt med E. coli ST117 O78 og læsionerne scores efterfølgende. 
 
Aktiviteterne forløber i to arbejdspakker: 
Arbejdspakke 1: Sammenligning af et traditionel og modificeret PoulVac E. coli vaccinationsprogram 
Arbejdspakke 2: Eksperimentel infektion af høns vaccineret med forskellige E. coli vaccinationsprogrammer 

 
Note 28. Bæredygtig produktion af fasaner til udsætning 
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet 
Hovedformål: Uddannelse 
Projektets formål: 
Projektets formål er at generere materiale til undervisning af nuværende og kommende fasanopdrættere 
efter metoder, der sikrer at fasanerne lever under så naturlige forhold som muligt. Da det kan blive aktuelt 
at importere rugeæg fra udlandet, indhentes viden om denne produktion fra lande, der eksporterer mange 
rugeæg til Danmark. Undervisningsmaterialet skal være baseret på kilder med solidt kendskab til og 
erfaring med opdræt af fasaner, og det skal kunne formidles på en måde, der forstås af brugere med 
varierende basiskundskaber. 

 
Projektets aktiviteter: 
Arbejdspakke 1. ”Lær af de bedste”  
Ved hjælp af et spørgeskema, der blev sendt pr e-mail til alle fasanopdrættere, identificeredes opdrættere, 
der klarer sig uden brug af næbtrimning, coccidiostater i foderet, og med lavt medicinforbrug. To, der 
opfyldte alle kriterier samt to af de ”bedste” blev udvalgt som projektværter, og herudover blev tre 
opdrættere, der anvender skrukhøner involveret. Disse opdrættere har betydningsfulde kompetencer og 
værdifuld viden baseret på mange års erfaringer. Vi besøgte hver opdrætter 3-6 gange i løbet af 
produktionen på særligt vigtige tidspunkter i produktionsperioden for at indsamle viden om management, 
trivsel og velfærd. Der blev også optaget en hel del fotos og videosekvenser, både af projektdeltagerne og 
-værterne. For hver opdrætter blev der udarbejdet en rapport, som projektværterne har godkendt, og 
efterfølgende var planen at samle alle oplysninger og omsætte dem til undervisningsmateriale – i 2018. 
 
Arbejdspakke 2. ”Hvad får vi hvis den danske produktion ophører?”  
I maj arrangerede vi en studietur til Maniscewo Pheasant Farm i Polen, som eksporterer en del æg og 
kyllinger til Danmark, for at se hvilke forhold de opdrættes under. Deltagere var Kristian Stenkær og Bent 
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Rasmussen fra Skovskolen, Susanne Kabell fra SEGES, og tolken Edward Szablowski. Et referat af turen 
lagt på projektets hjemmeside. Vi fik værdifuldt indblik i produktionen, der på sundheds- og 
biosikkerhedssiden var helt i top, mens managementbetingelserne og management- og adfærdsforhold 
afviger en del fra de danske. Det var sværere at få oplysninger om den franske produktion af daggamle 
kyllinger, som også i betydeligt antal importeres til Danmark. Det lykkedes Susanne at mødes med Denis 
Crochet fra det franske vildfugleavlsfirma Gibovendée hos dennes danske agent den 6. december. 
Gibovendée drives som et regulært avlscenter på niveau med andre fjerkræavlsfirmaer, og tankerne bag 
ligger langt fra den danske opfattelse af naturnær produktion.  
 
Arbejdspakke 3 (2017 – 2018). ”Undervisningsmateriale”  
På basis af de data der blev indsamlet under Arbejdspakke 1, er der produceret en video, der viser opdræt 
af fasankyllinger fra daggamle til udsætning. Videoen er målrettet brugerne på Vildtforvaltningsskolen, 
Danmarks Jægerforbund, Skovskolen under Københavns Universitet, m.fl. Der er indsamlet tilstrækkeligt 
materiale til også at udarbejde traditionelt undervisningsmateriale i form af skriftligt materiale (rapport evt. i 
bogform og/eller pjecer) og PowerPoint præsentationer, samt evt. flere små, illustrative videoklip, der kan 
inspirere til at få gode resultater med at passe fasaner til udsætning. 
 
Note 29. Monitering af træbryst ved brug af vision teknik 
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Projektet har til formål at udvikle en løsning til at monitere forekomst af træbryst under slagtning af 
slagtekyllinger. Træbryst er en betydende og tabsgivende kvalitetsdefekt for slagtekyllinger, som giver sig 
udslag i at brystfilet er mere hvælvet og filetens form og udseende er dermed anderledes, samtidig er 
fileten mere hård, end for de kyllinger, som ikke har defekten. 

 
Projektets aktiviteter: 
I projektet er det undersøgt hvilke vision-teknologier, der er velegnede og kan følge med til den høje 
linjehastighed på kyllingeslagterier. Der er lavet en test-måling på udvalgte kyllinger taget ned fra linjen på 
Danpo, og lavet testmålinger. Ud fra testmålingerne er der fundet bud på parametre til bestemmelse af 
træbryst. 
 
Ud fra testmålingerne blev det endelige målesystem designet og indkøbt. Ud fra målingerne kan kyllingerne 
med den karakteristiske form for kyllinger med træbryst identificeres. Systemet identificerer langt de fleste 
af de kyllinger som i en testmåling er markeret med træbryst af kødkontrollen ved et snit i højre lår. Der er 
ganske få falske positive fx hvis en kylling kun har hængt i et enkelt ben, og vinklen har været sådan at 
algoritmen ikke har kunne analysere formen. Disse falske positive vil nemt kunne frasorteres. 

 
Note 30. Vision-hjælpeværktøj til udvendig og indvendig kontrol 
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Der findes kommercielle visionudstyr, som forventes at kunne videreudvikles til at omfatte de ønskede 
problemstillinger. Formålet er at udvælge et eksisterende udstyr, at videreudvikle dette til danske forhold 
(en prototype) og at teste prototypens egnethed til brug ved Kødkontrollens udvendige og indvendige PM 
kontrol. 

 
Projektets aktiviteter: 
Projektet er et parallel-projekt til et GUDP-støttet projekt, som har til formål at udvikle et visionudstyr til 
udvendig og indvendig kødkontrol af kyllinger.  
 
DMRI assisterer med praktisk koordination mellem de to projekter. Derudover er følgende opgaver 
gennemført: 
• Etablering af reference-data i samarbejde med Kødkontrollen. På baggrund af fotos fra måleudstyret har 
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tre dyrlæger vurderet om eventuelle sygdomme er til stede og i hvilket omfang. Den endelige reference-
værdi fastlægges som en konsensus værdi. I indeværende år er 4000 referenceværdier for den indvendig 
kontrol fastlagt. 
• En revideret version af kravspecifikation med risikoanalyse af acceptable niveauer af falsk negative og 
falsk positive ved automatiseret kødkontrol. Revisionen vedrører forbrugerreaktioner og -sundhed. 
• Et udkast til Business case / cost-benefit for slagterierne er udarbejdet. 

 
Note 31. Bedre vandbindeevne i kyllingefileter kan skabe merværdi 
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Projektets formål er at klarlægge årsager til varierende vandbindeevne i fjerkrækød under danske forhold, 
fastlægge sammenhæng mellem råvarekvalitet og udbytter ved videre forarbejdning samt fremsætte 
forslag til optimering af råvarekvalitet gennem tiltag på slagtedagen såvel ante som post mortem. 

 
Projektets aktiviteter: 
• Fase 1. Undersøgelse af variation i råvarekvalitet og vandbindeevne, målt ved pH umiddelbart efter 
køling, dryptab og kogesvind, på danske kyllingeslagterier er rapporteret.  
 
• Fase 2. Strategi til optimering af procesparametre af betydning for vandbindeevne. Som følge af 
resultaterne i de indledende undersøgelser af ikke-marinerede fileter var det ikke muligt eller 
hensigtsmæssigt at opstille korrigerende tiltag på slagterierne. Derfor blev en strategi til afdækning af 
flokforskelle i kogesvind skitseret, og forslag til et opfølgende projekt blev beskrevet og ansøgt.  
 
• Fase 3. Målet er at beskrive sammenhængen mellem råvarekvalitet, specielt pH, og kødets evne til at 
holde på tilsat lage samt at evaluere den eksisterende anvendte N-faktor. 
 
• Fase 3a: Sammenhængen mellem råvarekvalitet, specielt pH, og kødets evne til at holde på lage under 
lagring på frost/tø er afrapporteret. Tilsvarende undersøgelser for kølelagring og tilberedte kyllingefileter er 
gennemført og afrapporteret. 
 
 • Fase 3b: Evaluering af den eksisterende N-faktor. Det indsamlede materiale omfattende marinerede og 
ikke-marinerede kyllingefileter er analyseret, men resultaterne er ikke rapporteret ved projektets afslutning. 
Afrapportering sker snarest. 

 
Note 32. Udvikling af træbryst over tid 
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Formålet med nærværende projekt er at følge udviklingen af træbryst over tid fra kyllingerne er små til 
slagtetidspunkt og herved finde en biomarkør for træbryst udvikling. Forekomsten af træbryst vil blive 
sammenholdt med ilt/kuldioxid niveauer på staldniveau (2 nye huse med sensor-styret udluftning og to 
ældre huse uden styring), da iltfattige forhold muligvis kan initiere træbryst-udviklingen. 

 
Projektets aktiviteter: 
Arbejdspakke 1  
Kontinuerlige målinger af staldluftens CO2 niveauer fra kyllingerne blev indsat til slagtetidspunktet i 3 af de 
4 stalde på gården (sensorerne fejlede i det fjerde hus). Ekstra registreringer af træbryst på staldniveau 
blev udført for en anden indsætning for at skabe bedre grundlag for de molekylære analyser.  
 
Frekvensen af træbryst forekomst i alle 4 huse blev bestemt på slagteriet på basis af 500 brystfilletter. 
Træbryst frekvens og CO2 niveauer er vurderet samlet og hus 2 viste sig at have større frekvens af svær 
træbryst og let øgede CO2 niveauer. 
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Arbejdspakke 2  
Muskelvæv fra 40 kyllinger fra hvert af de 4 huse på hhv. dag 7, 14, 21, 28 og 34 blev lynfrosset i flydende 
nitrogen og blodprøver fra samme dyr blev centrifugeret og alle opbevaret ved -20C indtil analyse. En 
delmængde blev indstøbt til mikroskopi.  
 
Arbejdspakke 3 
Genexpressionsassays for stress proteinet HSP70 og det oxygenspecifikke stress protein hem-oxygenase, 
markør for hypoxi (lav ilttension) (hypoxi-induserende faktor-1) samt markører for inflammation COX2 og 
TNF-a er sat op. RNA er oprenset og analyser af ovennævnte gener fra alle 40 dyr i alle aldre fra hus 2 er 
analyseret da det var det mest interessante hus. Data er ved at blive opgjort. 

 
Note 33. Optimering af rugning, kyllingers vækst, gangadfærd og kønsdifferentiering 
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Projektets overordnede formål er at undersøge hvordan kyllingers velfærd påvirkes af rugetemperaturen, 
optimere rugemaskiner til forskningsbrug, samt at undersøge indflydelsen af varierende temperaturer på 
produktionsegenskaber, kropssammensætning og køn. 

 
Projektets aktiviteter: 
Arbejdspakke 1: optimering af rugetemperatur (Danki, Ikast og AU, SEGES). Arbejdspakke leder: Torben 
Vad.  
Et indledende møde mellem Danki og AU blev afholdt for at diskutere krav til rugemaskiner til 
forskningsbrug. 5 nye rugemaskiner med bedre temperatur og klimastyrring i forhold til rugemaksinerne 
anvendt i forsøget (2016) er blevet testet. Maskinerne er blevet kallibreret med et Hg-termometer for bl.a. 
at undersøge temperaturvariationen mellem maskiner og ved forskellig placering i den enkelte maskine.  
 
Arbejdspakke 2. Formålet er at styrke resultaterne opnået i tidligere forsøg på effekten af tidlig temperatur 
manipulation under rugning. 
• Der er indkøbt rugeæg fra rugeægsproducent Anne Marie Dinesen, Ebbestrup.  
• Rugeæggene er blevet fordelt tilfældigt i de 5 rugemaksiner med 48 æg i hver maskine, og rugningen 
forgik i på Aarhus Universitet, Forskningscenter Foulum. 
• Temperaturen varier fra dag 4 til dag 7 i de forskellige maskiner men holdes ens (37,5 0C) i den øvrige 
del af rugeperioden på følgende måde: Hold 1=37,5 0C, hold 2= 37,0 0C, hold3= 36,5 0C, hold 4=38,5 0C, 
og hold 5=39,0 0C. 
• Æggene blev vejet ved indsættelse og ved klækning.  
På dag 7 i rugeperioden måles bevægelse (spjæt) af fostre ved lysning af æg af 5 tilfældigt valgte æg fra 
hver maskine. Antallet af spjæt på 3 min registreres. 
• Efter klækning blev kyllingerne overført til mindre bokse - 2 bokse pr. behandling, i AU forsøgsstald og 
vejet ved dag 15 og dag 33. Der er registreret foderforbrug og dødelighed pr. boks, således af 
fodereffektivitet kan beregnes pr. behandling. Ved dag 33 blev kyllingerne endvidere evalueret for gait 
score. 
• Kyllingerne blev aflivet på dag 34/35 og her blev vægten af bryst og legmuskel vejet og Tibia knoglen 
udtaget til test af styrke og kyllingerne blev kønsbestemt.  
• Resultaterne er analyseret statistisk og publicering er i gang med henblik på publikation i peer-reviewed 
tidsskrift. 

 
Note 34. Karakterisering af medfødte immunreceptorer hos kyllinger med henblik på bedre 
sygdomskontrol overfor virusinfektioner 
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Der er behov for en ny generation af inaktiverede, sikre, effektive og let administrerbare vacciner men 
optimale adjuvanser mangler. I dette PhD projekt vil vi undersøge genetikken bag innate C-type lectin 
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receptorer (CLR) med det formål at anvende CLR ligander (bionedbrydelige kulhydrater) som adjuvans til 
inaktiverede vacciner med henblik på at yde bred beskyttelse mod infektiøs bronchitis virus. 

 
Projektets aktiviteter: 
Projektets aktiviteter 2017: 
Indskrivning på GSST PHD skole samt påbegyndelse at PhD kurser (gennemført 5 kurser i 2017) 
 
WP1. Karakterisering af genetiske polymorfier med betydning for robusthed og vaccinerespons  
• In silico identifikation of polymorfe CLR gener (udskudt) 
• Bioinformatisk analyses  under ophold på INRA i Frankrig (gennemført i 2017) 
• Genotypning af forsøgskyllinger med medfødt resistens/modtagelighed overfor infektiøs bronkitis (delvis 
gennemført i 2017) 
• Påbegyndt publikation (gennemført i 2017) 
 
WP2. Karakterisering af tilstedeværelse af immunreceptorer I mukosalt væv. 
• Opsamling af lymfoidt væv fra raske kyllinger (gennemført i 2017) 
• Isolering af mRNA (udskudt) 
• Primer design baseret på resultater fra WP1 (gennemført i 2017) 
• qPCR analyse af CLR ekspression i lymfoidt væv (udskudt) 
 
Desuden har den PhD studerende præsenteret projekt resultater ved Nordic Flow Cytometry meeting i 
København og ved Avian Genetics Symposium i England samt deltaget i 5 PhD kurser. 
 
Note 35. Zoonosedatabasen for fjerkræbranchen 
Tilskudsmodtager: Det Danske Fjerkræraad 
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse 
Projektets formål: 
Projektets formål er at forebygge sygdomme ved at håndtere udvalgte sygdomsoplysninger fra 
fjerkræbesætninger i en database, således at de er tilgængelige for bekæmpelse af ikke-anmeldepligtige 
og anmeldepligtige fjerkræsygdomme i primærproduktionen. 
 
Projektets aktiviteter: 
Arbejdspakke 1: Registrering i, vedligeholdelse og opbygning af databasen 
• Der er gennemført løbende rettelser, ændringer, programmeringsomlægninger m.m. i databasen som 
følge af ændringer i lovgivningen, producentforhold eller andet. 
• Der er lavet opfølgning og tilpasning af indtastede standarddata for alle primærproducenter i databasen. 
• Løbende indlæsning af prøvesvar fra akkrediterede laboratorier. 
• Hostning af databasen 
• Koordinering med SAS Institute om servicering vedr. særlige udtræk fra databasen mv, licenser og 
løbende driftsomkostninger 
 
Arbejdspakke 2: Sero- og fagtypning 
• Serotypning af salmonellaisolater 
• Fagtypning af salmonellaisolater 
• Indlæsning af sero- og fagtyper i databasen 
 
Arbejdspakke 3: Formidlingsaktiviteter  
• Resultater er offentliggjort via www.danskfjerkrae.dk, i bladet Dansk Erhvervsfjerkræ og ved møder. 
 
 
 
 
 
 
 



Fjerkræafgiftsfonden – Regnskab 2017 – Supplerende noter 

47 
 

Note 36. Veterinær servicering af fjerkræproduktionen 
Tilskudsmodtager: Det Danske Fjerkræraad 
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse 
Projektets formål: 
Projektet vil indsamle viden og data samt bidrage til beredskab vedr. produktionssygdomme såvel som 
smitsomme fjerkræsygdomme. 
 
Projektets aktiviteter: 
Arbejdspakke: Overvågning og indsamling af viden 
• Overvåge forekomsten af alle fjerkræsygdomme  
• Indsamle viden fra arbejdsgruppen Salmonella Task Force, de tekniske arbejdsgrupper samt andre 
relevante fora 
• Løbende evaluering af medicinforbruget i fjerkræproduktionen 
 
Arbejdspakke: Koordinering og formidling 
• Koordinatorfunktion, herunder formidling af viden om sygdomme. 
 
Note 37. Fodring af langsomt voksende slagtekyllinger 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Formålet med projektet er at levere ny praktisk viden i form af en driftsvejledning til landmænd om, hvilke 
foderrationer og udfodringsmetoder, der giver de bedste muligheder for at regulere kyllingernes 
væksthastighed og levere kyllinger, der opfylder kundernes krav om størrelse, kropssammensætning og 
langsom vækst. 

 
Projektets aktiviteter: 
Arbejdspakke 1:  
Udformning af driftsvejledning påbegyndt. I december 2017 blev der afholdt en workshop for producenter af 
langsomt voksende slagtekyllinger, hvor de i høj grad bidrog med input til driftsvejledningen, derudover 
deltog Henri Bel fra Hubbard. Han holdt et meget relevant oplæg omkring god management og pasning af 
langsomt voksende slagtekyllinger.  
Derudover er vidensindsamling fra rugerier, internationale tidsskrifter og avlsselskaber påbegyndt og 
sammenskrivning af dette er påbegyndt. En artikel om præcisionsfodring er udgivet i "Dansk Erhvervs 
Fjerkræ". 
Normtabel for langsomt voksende slagtekyllinger, er færdiggjort (ikke udgivet endnu).   
 
Arbejdspakke 2: 
Første forsøg ud af fire er afsluttet  
2. forsøg er startet og afsluttes medio januar 2018. 
Planlægningen af 3. forsøg er startet. 
 
Arbejdspakke 3: 
Workshop 1 blev afholdt i starten af december, hvor fokus var på management og pasning af langsomt 
voksende slagtekyllinger. Der var god deltagelse både fra producenter og branchefolk. 
Der er skrevet en artikel med højdepunkter fra Workshoppen,  
Rapport om første boksforsøg klar til udgivelse ultimo januar 2018. 
Det er planlagt at afholde temadag om projektets resultater d.13. juni 2018. 
Projektet er bevilget forlængelse til og med juli 2018. 
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Note 38. Orm hos konsumægshøner 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Formålet har været at finde frem til dels optimale procedurer for at undgå orm i høneflokke, og dels optimal 
behandling af flokke, hvor der findes orm. 

 
Projektets aktiviteter: 
Arbejdspakke 1 
De flokke, der deltog i et projekt om orm i 2016, fortsatte med at indsende gødningsprøver til undersøgelse 
for ormeæg hver måned i 2017 indtil udsætning. Ved udsætning af flokkene blev 10-20 aflivede høner 
hentet til undersøgelse af tarmene for antal og typer af orm.  
 
For de tre flokke, hvor der fandtes den laveste forekomst af orm, blev produktionsbetingelserne undersøgt 
særlig grundigt med hensyn til anlæg, management, foder mv med henblik på at påvise særlige punkter, 
der kan have haft indflydelse på det gode resultat. Informationerne blev samlet og indgik i formidling af 
anbefalinger til ægproducenter, der vil gøre en ekstra indsats for at produktionen kan forløbe med mindst 
mulig ormebelastning. Effekten af medicinske behandlinger blev overvåget tæt hos nogle producenter, der 
indsendte gødningsprøver med korte intervaller efter behandlingerne, og i øvrigt ved prøver indsendt hver 
måned. Resultaterne viste forskelle i effekten, og det kan konkluderes, at behandling bør målrettes 
forholdene i den enkelte besætning.  
Arbejdspakke 2 
Otte ægproducenter, som brugte diatoméjord (bl a Hemexcide®) i stalden blev inviteret som 
projektdeltagere. OWA Kemi sponsorerede Hemexcide ® til nogle af besætningerne, og midlet blev 
afprøvet både i foderet og som del af sandbade. Gødningsprøver blev analyseret for ormeæg med 2-4 
ugers intervaller, men det viste sig meget hurtigt, at diatoméjord ikke havde målbar indflydelse på 
forekomsten af orm i flokkene, og de fleste af projektdeltagerne valgte tidligt at stoppe afprøvningen. De 
der fortsatte, brugte det i sandbad, hvor det har god effekt på blodmider.  
 
Arbejdspakke 3 
Der blev afholdt en temadag for konsumægproducenter på Koldkærgaard den 25. oktober. Temadagen var 
åben for alle fjerkræproducenter, og havde parasitter på programmet med bl.a. fremlæggelse af projektets 
resultater og foredrag ved dyrlæge Magnus Jeremiasson fra Svenske Ägg, som har stor faglig kompetence 
indenfor kontrol med parasitter hos fjerkræ med hovedvægt på rundorm i tarmene. 

 
Note 39. Alarmering ved afvigende trends i kyllingeproduktionen 2017 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Projektets formål er at udvikle fem statistiske alarmmodeller, som tidligt kan varsle og alarmere ændringer i 
produktivitetstrends. For at kunne fungere skal modellerne operere på data fra ACQP og KIK databaserne. 

 
Projektets aktiviteter: 
I dette 2-årige projekt er der i Fase 1 udviklet matematiske alarmmodeller for hhv.: Trædepudescore, 
Foderudnyttelse, Slagtevægt, Dødelighed og Kassation. 
 
Fase 2 omfatter: Implantering og tilpasninger af modellerne. Implanteringen skal ske på produktionsdata fra 
ACQP og KIK-databaserne.  
• I 2017 har der været arbejdet på at få mulighed for at teste modellerne på virkelige / "real time" 
produktionsdata fra slagtekyllingeproduktionen. Men, dette er endnu ikke lykkedes.  
 
Projektets aktiviteter i 2017 omfattede: 
• Møder med Teknologisk Institut (AgroTech), og en medarbejder fra Dansk Erhvervsfjerkræ. 
• Kontakt med Lyngsoe Systems vedrørende deres tilbud om at levere webservices til overførsel af de 
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produktionsdata som alarmmodellerne skal operere på.  
• Forlængelse af tilbuddet fra Lyngsoe Systems om webservices. 
• Forlængelse af tilbuddet fra Teknologisk Institut (AgroTech) om at implantere og teste alarmmodellerne. 
• Der er indsendt anmodning til Fjerkræafgiftsfonden om at forlænge projektet til 2018. 

 
Note 40. Alarmering ved afvigende trends i kyllingeproduktionen 2016 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Forskning og forsøg 
Projektets formål: 
Projektets formål er at udvikle fem modeller til tidlig varsling af ændring i produktivitetstrends for 
slagtekyllingers trædepudesundhed, slagtevægt, foderudnyttelse, dødelighed og kassation. 

 
Projektets aktiviteter: 
Projektet er 2-årigt og indeholder udvikling og implantering af 5 alarmmodeller til slagtekyllingebranchen for 
hhv.:  Trædepudescore, Foderudnyttelse, Slagtevægt, Dødelighed og Kassation.  
 
Fase 1 omfatter udvikling af modellerne, funktionstest og opfølgning. 
 
Fase 2 omfatter modeltilpasninger og implantering af modellerne i en database, således at modellerne kan 
operere på produktionsdata fra ACQP og KIK-databaserne.   
 
Denne rapportering vedrører de dele af fase 1, som blev overflyttet til 2017. Det drejer sig om:  
• Udvikling af en plan for "Real Time" test af alarmmodellerne  
• Gennemgang af de udviklede modeller og testplan for KIK styregruppen. 
• Håndtering af tilbud fra Lyngsoe Systems om etablering af webservices til levering af de data, 
alarmmodellerne skal operere på. 
• Opstilling af en matematisk metode til at detektere årsag/ årsager til at, der opstår en alarm. 

 
Note 41. Optimering af overgangen fra opdræt til konsumægproduktion 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
Projektets formål er at få optimeret rutinerne omkring flytning af hønniker ved at beskrive praktiske 
procedurer der giver de nye hønniker den bedste start i ægproduktionen med minimal stresspåvirkning og 
deraf følgende risiko for udbrud af fjerpilning og/eller kannibalisme lige efter flytningen 

 
Projektets aktiviteter: 
Sammen med fjerkrækonsulenten har 5 ægproducenter besøgt deres kommende høneflok hos 
opdrætteren ved 13-14 ugers alderen. Besøget havde form af ”vidensindsamlingsmøde” hvor 
ægproducenten og konsulenten vejede dyrene, gennemgik flokdata og fik indtryk af flokken med tanker for 
det produktionssystem, hønnikerne skulle flyttes over i. Foder, lysstyrke og lysprogram blev noteret, så 
modtagehuset kunne forberedes tilsvarende opdrætshuset.  
 
Konsulenten overværede i to tilfælde selve flytningen for at se de praktiske betingelser. 
 
Nogle få dage efter indsætning af flokken mødtes konsulent og ægproducent hos ægproducenten for at 
veje hønnikerne igen og drøfte status og næste skridt. Faktorer omkring opstart – strøelse, lys, foder, vand, 
vejning, styring af gulvæg mv blev gennemgået med henblik på at holde fokus på de gode rutiner.  
 
De indsamlede data og informationer skal danne grundlag for udarbejdelse af en skriftlig vejledning med 
fotoillustrationer, der beskriver de gode rutiner. Informationerne har været drøftet i erfagrupper for 
konsumægproducenter med henblik på at sikre, at de beskrevne, optimerede rutiner også er anvendelige i 
praksis hos andre end de direkte deltagende landmænd. Afsluttende bliver de bearbejdede, samlede 
informationer gennemgået af Seges’ konsulenter, redigeret og udgivet på relevante medier som vejledning 
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til flytning af hønniker. ”Flytning af hønniker, vejledning afprøvet i praksis i 2017-2018” 
 
Da aktiviteterne i projektet har været mindre end planlagt, er der søgt om overførsel af midler fra 2017 til 
2018, således at aktiviteter som ikke er udført i 2017, kan udføres i første kvartal af 2018. 

 
Note 42. Business Check til fjerkræproducenter 
Tilskudsmodtager: SEGES 
Hovedformål: Rådgivning 
Projektets formål: 
Formålet med projektet er at sikre, at der sker en løbende kvalitetssikring og videreudvikling af produktions-
økonomiske rådgivningssystemer i form af Business Check Fjerkræ og Driftsgrensanalyser Fjerkræ. 

 
Projektets aktiviteter: 
Fase 1) 
Via artikler i Dansk Erhvervsfjerkræ og nyhedsmail til økonomikonsulenterne har vi orienteret om, hvordan 
man som fjerkræproducent kan deltage i Business Check for 2016. 
 
Der har været afholdt et Erfamøde d. 9/6 med økonomikonsulenter for at opdatere dem om aktuelt nyt i 
fjerkræproduktionen, og gennemgå og kvalitetssikre deres indsendelser til Business Check for 
slagtekyllinger og rugeægsproduktion samt konsumægsproduktion.  
 
Resultater fra Business Check for slagtekyllinge- og rugeægsproduktion og konsumægsproduktion er 
beskrevet i 2 rapporter, som findes på Landbrugsinfo. 
 
Business Check for økologisk ægproduktion er anvendt i en rådgivningsopgave som oplæg til et tværfagligt 
sparringsmøde "Hele vejen rundt om bedriften".  
Højdepunkter fra temadagen er beskrevet i en artikel i Dansk Erhvervsfjerkræ. 
 
Fase 2) 
Der har været afholdt temadag om fjerkræproduktion med indlæg om hvordan producenten får mest ud af 
sit Business Check. 
 
Budgettal vedrørende fjerkræproduktion er løbende opdateret på LandbrugsInfos 
fjerkræøkonomihjemmeside. 

 
Note 43. Virulente E. coli i slagtekyllingebranchen 
Tilskudsmodtager: Danmarks Tekniske Universitet 
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse 
Projektets formål: 
Formålet med projektet var at følge op på udbruddene forårsaget af nye virulente E. coli kloner i 2014-15 
for at vurdere, hvorvidt disse kloner stadig er til stede i slagtekyllingeproduktionen og evt. volder 
sygdomsproblemer. 
 
Projektets aktiviteter: 
Projektet er delt op i disse to arbejdspakker, som knytter sig til de ovennævnte formål. 
 
Arbejdspakke 1. Påvisning af fortsat tilstedeværelse af dominerende kloner 
Der er til dette formål udviklet en klon-specifik PCR. Dette er gjort fordi det er hurtigere og billigere end at 
foretage dyrkning og analyse af isolater herfra.  
 
Ved brug af denne PCR er der undersøgt et stort antal kloaksvaberprøver fra både slagtekyllingeflokke 
(n=10) og forældredyrsflokke (n=7), 20 kloaksvabre fra hver flok, i alt 340 prøver.  
 
Arbejdspakke 2. Fortsat sekventering af isolater fra sygdomsudbrud 



Fjerkræafgiftsfonden – Regnskab 2017 – Supplerende noter 

51 
 

I denne arbejdspakke var det hensigten at foretage sekventering af isolater fra arbejdspakke 1. Da der ikke 
blev påvist nogen positive prøver, er der i stedet sekventeret isolater fra colibacillose fra 
sundhedsovervågningen i slagtekyllinger, ligesom der er foretaget sekventering af isolater fra Finland, idet 
det er relevant også at vide, hvorvidt klonen persisterer i de øvrige nordiske lande. 
 
Note 44. Bedre fra start med kunstige kyllingemødre 
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening 
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 
Projektets formål: 
Projektets formål er at overføre og implementere forskningsresultater vedrørende brug af kyllingemødre til 
praksis og registrere effekten heraf. Projektet kortlægger hvorledes brugen af kunstige kyllingemødre 
påvirker dyrevelfærd og produktivitet i både opdræts- og æglægningsperioden. 

 
Projektets aktiviteter: 
AP1: Dataregistrering og teknikinstallering hos opdrætter. 
Der laves værtsaftaler og udarbejdes en plan for installation af systemerne. Der udformes ligeledes en plan 
for opfølgning og dataregistrering hos værterne.  
 
Dataindsamlingen nærmer sig en afslutning, og behandling af data er påbegyndt. Grundet et sent tilsagn er 
hele processen forskubbet, og AP1 fortsætte ind i Q1 af 2018.  
 
AP2 Dataregistrering hos aftager/ægproducent 
Der er lavet plan for dataregistrering i år 1, således at alt er klart, når hønnikerne flyttes over i 
ægproduktionsstalden i Q1 af 2018.   
 
AP3 Formidling af data og erfaringer.  
Data og erfaringer fra år 1 er indsamlet og behandles. Dette danner sammen med data og erfaringer fra år 
2, grundlag for udarbejdelse af vejledningsmateriale til opdræt med kunstige kyllingemødre og best practice 
ved opstart af produktionsmetoden. Best Practice for opstart med kunstige kyllingemødre er under 
udarbejdelse og bliver færdiggjort i Q1 af 2018.   
 
AP5 Udbrede brugen af kunstige kyllingemødre 
Formidling af resultater og erfaringer gennem kongresser og artikler.  
 
Der er skrevet artikel i Økologi&Erhverv om projektet, samt formidlet om projektet ved erfamøder, og til 
styregruppen 3 gange i løbet af året. 
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