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Markedsadgang Asien 
 

 

Følgende aktiviteter har været eller planlægges gennemført i 2018: 

• Kina – generel opfølgning og pres for at få udleveret rapporten fra inspektionsbesøget i 2016. Rapporten 

har været tilbageholdt grundet udbrud af fugleinfluenza i Danmark samt den ustabile situation i Europa 

som helhed med at få bugt med udbrud. Det forventes, at Kina vil hæve AI-forbuddet mod Danmark i 

forbindelse med forventet kinesisk besøg i efteråret, og at inspektionsrapporten herefter udleveres, 

således at virksomhederne kan foretage mulige påkrævede produktionsjusteringer.  

 

• Der planlægges en fact-findingtur med interesserede virksomheder til Beijing den 18. – 22. september i 

forbindelse med afholdelse af den årlige kødkonference og messe arrangeret af China Meat Association, 

hvor lejligheden benyttes til at afholde møder med andre kinesiske organisationer og beslutningstagere. 

Det overordnede formål er at skabe forbindelse og relationer til mulige fremtidige kunder samt at fremme 

godkendelse af dansk eksport til det kinesiske marked. Endvidere vil der være mulighed for at studere 

det kinesiske marked for fjerkrækød. 

 

• Der planlægges i samarbejde med ambassaden i Malaysia rundbordsmøde/konference primo 2019 med 

fokus på handelsrelationer og halal. Det er WIEF (World Islamic Economic Forum) med hovedsæde i 

Malaysia, der har forespurgt om dansk interesse. Der kommer en delegation fra WIEF til Danmark 4. – 5. 

oktober for at drøfte program. Der planlægges en to-dages konference, hvor førstedagen er dedikeret 

det generelle halal handels- og investeringssamarbejde mellem Muslimske og ikke-muslimske lande, 

mens andendagen er specifikt med fokus på den malaysiske halalstandard ved JAKIM og det 

nyetablerede samarbejde mellem Indonesien- Malaysia og Singapore omkring halalstandarder.     

 

• Det overvejes endvidere at deltage i minister-fremstød i Indonesien i slutningen af oktober som eventuel 

medarrangør af halalseminar som opfølgning og delforberedelse til WIEF-konference. 

 

• Eksportvirksomheder i Danmark, Sverige og Finland har modtaget et kort udkast og oplæg til et fælles 

eksportprojekt delvist EU-finansieret via fremstødspuljen. Projektet har fokus på de asiatiske markeder 

og en eventuel ansøgning skal fremsendes inden april 2019. Der er endnu ikke modtaget en samlet feed 

back, men det forventes, at der over sommeren vil være klarhed omkring interessen for et sådan projekt.  

 

• Projekt ”Markedsadgang Asien” vil blive genansøgt for 2019 for at understøtte det fortsatte arbejde med 

markedsadgang til Kina og det generelle arbejde med at holde de asiatiske markeder åbne og sikre nye 

adgange. Da der fremadrettet vil være endnu mere fokus på implementering af halalstandarder i Asien 

og Mellemøsten, vil der desuden blive ansøgt et nyt generisk FAF-projekt for at fremme fortsat udvikling 

af arbejdet med halalstandarder og sikre dansk certificeringsenhed(er) til eksport til de muslimske 

markeder.   

 

 

Yderligere information: 

 

Stig Munck Larsen 

T +45 3339 4288  |   M +45 5167 1544  |   E sml@lf.dk 
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Sygdomsforebyggelse og veterinært beredskab for slagtefjerkræ 
 

 

Salmonella 

 
Status for overvågningen af salmonellaforekomst viser indtil videre for 2018, at der er konstateret 

salmonellasmitte i 15 slagtekyllingeflokke. Der er konstateret smitte med mange forskellige salmonella-typer, 

S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. 4.5.12:i:-, og S. 4.12:i:-.  

Det er primært de monofasiske Typhimurium-typer, der har været årsag til smitte.  

 

Økologiske slagtekyllingeflokke  

Der har ikke været konstateret smitte med Salmonella i økologiske slagtekyllingeflokke i 2018.  

 

Centralopdræt 

Der har ikke været konstateret smitte i centralopdrætningsflokke i 2018.  

 

Rugeægsproduktionen 

1 formeringsflok er konstateret smittet med Salmonella Typhimurium i juni måned 2018.  

 

Yderligere information: 

 

Mie Nielsen Blom 

T +45 3339 4447  |   M +45 2334 6566  |   E mnb@lf.dk  

 

 

 

 

 

Aviær Influenza (AI) 

 
Status for AI er p.t., at der er forholdsvis ro på i store dele af Europa. Der har, som I alle ved, været et 

udbrud af lavpatogen H5 i en andeflok i Danmark, og tilsvarende har der været udbrud i Sverige i en 

vildtfugleflok.  

 

Udbruddet af lavpatogen AI i Danmark maj 2018 

Lørdag den 5. maj 2018 blev der påvist lavpatogen fugleinfluenza af typen H5 i en stor andebesætning med 

mere end 20.000 ænder i Jylland nær Struer. Besætningen var få dage tidligere kommet under mistanke på 

grund af positive, serologiske rutineprøver, der var indsendt fra flokken. Lavpatogen fugleinfluenza betyder, 

at det er en mild form for fugleinfluenza sammenlignet med de højpatogene typer. De fleste fjerkræ dør ikke, 

når de er smittet med lavpatogen fugleinfluenza, men de kan smitte andre fjerkræ, og sygdommen kan 

ændre sig til den højpatogene type, der har en dødelighed på op imod 100 procent. Den smittede 

andebesætning viste ingen tegn på sygdom.  
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Når en besætning kommer under mistanke for fugleinfluenza, bliver den sat under offentligt tilsyn af 

Fødevarestyrelsen. Det betyder, at der er en række restriktioner, som skal overholdes på bedriften, og 

ingenting må forlade ejendommen. I det øjeblik besætningen bliver konstateret smittet, det vil sige, når 

mistankeprøverne også konstateres positive, så pålægges besætningen yderligere restriktioner. Ejer 

fratages ansvaret for besætningen, og Fødevarestyrelsen overtager i samarbejde med Beredskabsstyrelsen 

alt på ejendommen. Disse to styrelser bestemmer slagets gang og håndterer hele udbruddet. Selv om der 

ikke var tegn på sygdom i andebesætningen, blev alle dyr aflivet. I alt ca. 9.000 slagteænder og ca. 12.000 

ællinger blev aflivet. Dette gøres for at bremse sygdommen og forhindre spredning. Der foretages endvidere 

rengøring og desinfektion af hele ejendommen, både af stalde og udearealer. Også dette arbejde varetages 

af Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen. Når der påbydes nedslagning og aflivning, får ejeren af 

dyrene en erstatning for disse.  

 

Ud over aflivningen bliver der oprettet en spærrezone med særlige restriktioner på en kilometer rundt om 

besætningen. I dette tilfælde med andebesætningen var der ikke andre erhvervsfjerkræbesætninger i zonen, 

så de strammere regler inden for zonen fik kun betydning for nogle få hobbyejere. Disse bliver med 

baggrund i en bekendtgørelse pålagt at indberette til myndighederne, at de har fjerkræhold. Fjerkræ og æg 

fra disse fjerkræhold må ikke flyttes ud af zonen i 21 dage. Fjerkræ i zonen må dog gerne være udendørs. 

Den oprettede spærrezone kan tidligst ophæves 21 dage efter, at det foreløbige rengørings- og 

desinfektionsarbejde på bedriften er afsluttet, og Fødevarestyrelsen vurderer, at risikoen for spredning af 

lavpatogen fugleinfluenza er ubetydelig. Genindsættelse af dyr på erhvervsdrivende bedrifter må først finde 

sted 21 dage efter, at den endelige rengøring er afsluttet. 

 

Fødevarestyrelsen skal orientere eksportmarkederne om sygdomsudbruddet og vil være i tæt kontakt med 

relevante udenlandske myndigheder om situationen. Landbrug & Fødevarer har orienteret både 

virksomheder og producenter om udbruddet og vil over de næste uger deltage i arbejdet med at informere 

både virksomheder og markeder om situationen, så eksporten af fjerkræprodukter kan fortsætte. 

Spærrezonen blev ophævet den 1. juni 2018.  

 

Der er p.t. et arbejdet i gang mellem branchen og Fødevarestyrelsen med at evaluere det pågældende 

udbrud i DK, så en række ting kan blive forbedret ved eventuelle kommende udbrud. 
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Udbrudskort over højpatogene udbrud af AI fra 1. januar 2018 og frem til 13. juni 2018. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sygdomsforebyggelse og veterinært beredskab for slagtefjerkræ samt dyrevelfærd for 

slagtefjerkræ 

 

 

 

Udbrudskort over lavpatogene udbrud af AI fra 1. januar 2018 og frem til 13. juni 2018. 

 

 

Yderligere information: 

 

Mie Nielsen Blom 

T +45 3339 4447  |   M +45 2334 6566  |   E mnb@lf.dk  



5 
 

Roskilde Dyrskue 

 
Der har i starten af juni været deltagelse i Roskilde Dyrskue. En stor weekend, hvor mere end 80.000 

besøgende lagde vejen forbi dyrskuet i det dejlige vejr. Landbrug & Fødevarer bidrog med medarbejdere i 

standen i samtlige dage. Mange besøgte standen, der både omhandlede æg og slagtefjerkræ, og i år var der 

også ællinger med, til stor interesse for mange besøgende. Der blev ligeledes obduceret høner, pocheret 

æg, lavet smagsprøver af både kylling og and samt snakket rigtigt meget med de mange besøgende på 

standen.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere information: 

 

Mie Nielsen Blom 

T +45 3339 4447  |   M +45 2334 6566  |   E mnb@lf.dk  
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Campylobacterhandlingsplan 

 

’Handlingsplan for campylobacter i slagtekyllinger, fødevarer og det omgivende miljø 2018 – 2021’ startede i 

januar i år. Landbrug & Fødevarer deltager i såvel styre- som arbejdsgruppe. Planen har en række 

indsatsområder, både inden for slagtekyllingeproduktionen, men også med at se på andre smittekilder og 

smitteveje. I planens løbetid skal der således blandt andet ses på, om det er muligt at optimere 

mulighederne for at vurdere handlingsplanens effekt. Her skal ses på både data fra humane campylobacter-

tilfælde og på, om der kan skelnes bedre mellem forskellige kilder. Endvidere er der fokus på, om det vil 

være muligt at nedbringe campylobacterforekomsten i udegående slagtekyllinger, fortsat fokus på 

slagtehygiejnen også på mellemstore og små slagterier, og endelig skal betydningen af andre kilder 

undersøges. Fødevarestyrelsen står for forbrugeroplysning så som grill-kampagne og en kampagne med råd 

om mad, når man rejser. 

I regi af handlingsplanen følges forekomsten af campylobacter i flokkene af slagtekyllinger, se grafen: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere information: 

 

Lene Lund Lindegaard 

T +45 3339 4322  |   M +45 5190 1597  |   E lls@lf.dk  
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Antibiotikaforbrug til slagtefjerkræ og resistens 

 

 
Det samlede forbrug af antibiotika 

Den samlede mængde anvendt antibiotika opgøres både løbende og årligt via dyrlægers indberetninger i 

Fødevarestyrelsens register VET-STAT. På baggrund af indberetningerne bliver alle data fra VET-stat 

specificeret ud i en opgørelse udarbejdet af Landbrug & Fødevarer, hvor alle registreringer er henført på den 

konkrete virksomhedsart og produktionsform, der er tale om. Man behandler hermed alle enkeltstående 

behandlinger i hvert enkelt år hver for sig og redegør for, hvilken specifik virksomhedsart der er tale om, så 

opgørelserne kan blive meget mere præcise og korrekte.  

 

Nedenstående er en opgørelse over det indrapporterede antibiotikaforbrug for den samlede fjerkræbranche 

2012-2017, opgjort via indberetningerne i VET-STAT.  

 

Den gode udvikling fra 2016 fortsatte i 2017. I 2017 ses der endnu engang et fald i anvendelse af antibiotika 

i den danske fjerkræproduktion. Nedgangen i 2017 ses især inden for ægproduktionen, forældredyrsledet 

samt fasaner og agerhøns.  

 

Notatet er udarbejdet ved at slå samtlige CHR-numre, som der er ordineret til i VET-STAT, op i både CHR-

registeret og i fjerkræ zoonosedatabasen. Den korrekte dyreart på ordinationen er derved rettet for en række 

af registreringerne i VET-STAT. Det angivne forbrug er vist i antal kg aktivt stof, hvilket i det nedenstående 

betyder det totale kg rent antibiotika, der er udskrevet til denne produktionsform.  

 

 

Figur 1. Det samlede forbrug af antibiotika for alt fjerkræ 2012 – 2017 

 

 

  

Registreringer af antibiotikaforbruget 

I VET-STAT er det muligt at registrere ordineret antibiotika på følgende dyregrupper inden for fjerkræ 

- Slagtefjerkræ 

- Æglæggere 

- Opdræt  

- Andre produktionsdyr (dette kan være alt) 

Det er ikke muligt for dyrlægen at registrere, om ordinationen er til formeringsdyr, primærdyr, fasaner, 

kalkuner eller andet. Man kan kun vælge en af ovenstående grupper. Mange af registreringerne i disse 

grupper er ligeledes fejlagtige.  
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Registreringer af antibiotikaforbruget 

I VET-STAT er det muligt at registrere ordineret antibiotika på følgende dyregrupper inden for fjerkræ: 

• Slagtefjerkræ 

• Æglæggere 

• Opdræt  

• Andre produktionsdyr (dette kan være alt) 

 

Det er ikke muligt for dyrlægen at registrere, om ordinationen er til formeringsdyr, primærdyr, fasaner, 

kalkuner eller andet. Man kan kun vælge én af ovenstående grupper. Mange af registreringerne i disse 

grupper er ligeledes fejlagtige.  

 

Figur 2. Registreringer på mulige ordinationsgrupper i VET-STAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registreringerne i VET-STAT (opgjort efter de nævnte registreringsmuligheder) viser, at der kun er sket en 

ganske lille stigning i forbruget til registreringsgruppen for opdræt fra 2016 til 2017. For de øvrige 

ordinationsgrupper er der tale om et fald.  

 

Der er i denne opgørelse ikke skelnet mellem de konkrete produktionsarter, hvilket betyder, at æglæggere er 

både formeringsdyr og konsumægshøner, og at opdræt er både centralopdræt, opdræt af levekyllinger i 

konsumægsproduktionen og fasanopdræt. Og så skal det igen påpeges, at der er en del fejlregistreringer i 

denne grupperegistrering forårsaget af forkerte indberetninger. Det kan for eksempel være slagtekyllinger 

registeret under opdræt.  
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Antallet af CHR-numre, hvortil der er ordineret antibiotika til fjerkræ  

 

År Antal CHR-numre 

2012 109 

2013 163 

2014 186 

2015 285 

2016 205 

2017 187 

 

Der er fra 2016 til 2017 sket et fald af antal CHR-numre, hvortil der har været ordineret antibiotika. 

 

 

Antibiotikaforbruget efter korrekt dyreart 

Alle ordinationer fra årene 2012-2017 er gennemgået enkeltvis og sorteret ud på følgende grupper på 

baggrund af registreringer af dyreart på den enkelte bedrift i CHR-registeret og i Danske Ægs 

Zoonosedatabase: 

• Æglæggere til konsumægsproduktionen inkl. opdræt til disse, samt formeringsleddet 

• Slagtekyllingeproduktionen  

• Centralopdræt og formeringsdyr til slagtekyllingeproduktionen 

• Kalkuner 

• Fasaner, o.a. 

• Ikke registrerede CHR-numre – hobbyhønsehold - ukendte CHR-numre  

 

 

Figur 3. Antibiotikaforbrug efter korrekt dyreart  

 

 

 

Kalkuner 

For kalkuner ses der en mindre stigning på 10 % i mængden af anvendt antibiotika fra 2016 til 2017. 

 

 

Fasaner og agerhøns 

For fasaner og agerhøns er der tale om en fald på ca. 38 % i mængden af anvendt antibiotika fra2016 til 

2017.  
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Kalkuner 

For kalkuner ses der en mindre stigning på 10 % i mængden af anvendt antibiotika fra 2016 til 2017. 

 

Fasaner og agerhøns 

For fasaner og agerhøns er der tale om et fald på ca. 38 % i mængden af anvendt antibiotika fra 2016 til 

2017.  

 

Ægproduktionen 

Æglæggere, opdræt og formeringsled til ægproduktionen: 

Der ses en samlet nedgang i antibiotikaforbruget i denne gruppe på næsten 44 % fra 2016 til 2017.  

 

 I 2016 blev der ordineret antibiotika færre gange end i 2015, i alt 49 gange. Men igen står ganske få 

produktionssteder for en meget stor andel. 6 ordinationer står for i alt 63 % af det samlede forbrug. 

 

I 2017 blev der kun ordineret antibiotika 27 gange. Dette er næsten en halvering af antallet fra 2016.  

Til gengæld er der tale om en meget stor ordination i frilandsproduktionen for én af de behandlede flokke, 

hvilket medfører en stigning i denne virksomhedsart. For burægsproduktionen er der tale om en 

enkeltstående ordination 

 

Figur 4. Fordelingen af anvendt antibiotika på de forskellige produktionsformer og formeringsleddet. 

 
Der ses en nedgang i forbruget hos alle øvrige kategorier af virksomhedsarter fra 2016 til 2017.  
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Slagtekyllingeproduktionen 
For slagtekyllingesektoren er mængden af ordineret antibiotika stort set på niveau med 2016.  

 

I 2016 blev der kun ordineret antibiotika 18 gange til formerings- og centralopdrætningsleddet. 5 af disse 

ordinationer er større og står tilsammen for 59 % af det samlede forbrug.  

Der blev til slagtekyllingeproduktionen ordineret antibiotika 156 gange. 4 store ordinationer står for 15 % af 

det samlede forbrug.  

 

I 2017 blev der ordineret antibiotika 16 gange til formerings- og centralopdrætningsleddet.  

Der blev til slagtekyllingeproduktionen ordineret antibiotika 76 gange, hvilket er næsten en halvering i forhold 

til 2016. Til gengæld har nogle af ordinationerne været store.  

 

Den økologiske produktion står for i alt 1,8 % af det samlede antibiotikaforbrug for den samlede 

slagtekyllingeproduktion.   

 

 

Figur 5. Det samlede forbrug af antibiotika i slagtefjerkræproduktionen 2014-2017 

 

Formeringsleddet til slagtekyllingeproduktionen 
Der ses et fald i mængden af anvendt antibiotika i denne gruppe på 26 % fra 2016 til 2017. 

 

 

 

Yderligere information: 

 

Mie Nielsen Blom 

T +45 3339 4447  |   M +45 2334 6566  |   E mnb@lf.dk  

 

552

88

640

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Slagtekyllinger Formeringsleddet Totalt

Su
m

 K
g

2014 2015 2016 2017



12 
 

Fødevare- og veterinære Forhold 

 
 

Ny lovgivning – kødvirksomheder 

 
Nyhedsbrevet ”Lovgivnings-Nyt” er siden sidste informationsbrev udkommet 3 gange i hhv. marts og 2 

gange i maj 2018. 

Af relevante emner fra disse 3 udgaver kan nævnes:  

 

• Kontrolfrekvensvejledning 

Fødevarestyrelsen har lagt ”Kontrolfrekvensvejledning, fødevareområdet 2018”, dateret 6. april 2018 på 

hjemmesiden. Vejledningen trådte i kraft 6. april og ophæver vejledningen for 2017. 

Kontrolfrekvenserne for slagterier og kød, engros er ikke ændret. Link til vejledning med bilag: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Fodevarevirksomheder/ 

kontrolfrekvens/Sider/Kontrolfrekvensvejledningen.aspx 

 

• Nationale regler for tilsætning af nitrit – forlængelse 

EU har endnu en gang forlænget Danmarks tilladelse til at opretholde nationale bestemmelser for 

tilsætning af nitrit som er strengere end bestemmelserne i forordning 1333/2008. Den nuværende 

godkendelse udløber 22. maj 2018. 

Tilladelsen fremgår af Kommissionens afgørelse (EU) 2018/702 af 8. maj 2018 om de nationale 

bestemmelser om tilsætning af nitrit til visse kødprodukter, som Danmark har givet meddelelse om.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0702&rid=1 

Tilladelsen udløber 8. maj 2021. 

 

• Lov om ændring af lov om fødevarer 

Miljø- og fødevareministeriet har udsendt lov nr. 465 af 14. maj 2018 om ændring af lov om fødevarer. 

Ændringerne gør det muligt for Fødevarestyrelsen at sætte ekstra hårdt ind overfor en hård kerne af 

fødevarevirksomheder, der er uimodtagelige over for råd, vejledning og sanktioner. Det drejer sig om 

mulighed for daglige tvangsbøder og forbud om drift i indtil 6 måneder. 

I bemærkningerne til lovforslaget er det nævnt, at det ikke er hensigten at disse muligheder skal 

anvendes på virksomheder, som har permanent veterinærkontrol. Vi forventer derfor ikke at slagterier, 

som har permanent kontrol, vil blive omfattet af denne skærpelse. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201171 

Loven træder i kraft 1. juli 2018.  

 

Hele udgaver af de omtalte Lovgivnings-Nyt kan findes på: 

http://www.lf.dk/viden-om/foedevareproduktion/ny-lovgivning-kodvirksomheder 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Fodevarevirksomheder/kontrolfrekvens/Sider/Kontrolfrekvensvejledningen.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Fodevarevirksomheder/kontrolfrekvens/Sider/Kontrolfrekvensvejledningen.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0702&rid=1
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201171
http://www.lf.dk/viden-om/foedevareproduktion/ny-lovgivning-kodvirksomheder
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Lovgivnings-Nyt dækker udvalgte områder af lovgivningen, som skal overholdes ved produktion af kød og 

kødprodukter. Hovedfokus i nyhedsbrevet ligger på hygiejne, mærkning og sammensætning af kød og 

kødprodukter og berører f.eks. ikke arbejdsmiljølovgivning, lovgivning rettet mod primær produktion eller 

lovgivning som omhandler indtransport og aflivning. Det tilstræbes at omtale relevant lovgivning indenfor 

emneområdet, men nyhedsbrevet giver ikke sikkerhed for, at alt ny lovgivning omtales. Lovgivnings-Nyt 

indeholder også et afsnit omkring ”Mulige nye lovinitiativer”. 

Herudover gøres opmærksom på, at det altid vil være den i Retsinformation eller EUR-Lex gældende udgave 

af specifik lovgivning som er gyldig uanset, hvad der måtte være anført i f.eks. ældre udgaver af 

Lovgivnings-Nyt. 

 

Yderligere information: 

 

Maj-Britt Albrechtsen 

T +45 3339 4478  |   M +45 3083 1065  |   E mpa@lf.dk 

 

 

Fjerkrækød: Oversigt over certifikater til eksport 

 
Landbrug & Fødevarer opdaterer fra tid til anden oversigt over certifikater i Fødevarestyrelsens 

certifikatdatabase til brug ved eksport af fjerkrækød og fjerkrækødprodukter.  

http://www.lf.dk/viden-om/foedevareproduktion/fjerkrae-eksportcertifikater    

Seneste liste er fra 4. juni 2018. I forhold til listen af 11. januar 2018 er der disse ændringer: 

 

Australien 

• La 23,0-5730 til fjerkrækødprodukter, helkonserves - er fjernet fra certifikatdatabasen 

• La 23,0-6055 til Kødprodukter i helkonserves med/uden indhold af kvæg og uden indhold af får og geder 

- er nyt 

 

Japan 

• La 23,0-6102 tillægscertifikat (til la 23,0-1531), produceret og pakket   - er nyt 

 

Singapore 

• La 23,0-5771 tillægscertifikat (til la 23,0-5827), slagtedato – er fjernet 

• La 23,0-5818 tillægscertifikat (til la 23,0-5827), varmebehandling – er fjernet 

• La 23,0-6096 tillægscertifikat (til la 23,0-5827), restriktionszone – er nyt 

 

Yderligere information: 

 

Lisbeth Højrup 

T +45 3339 4425  |   M +45 5167 1525  |   E lih@lf.dk 

mailto:mpa@lf.dk
http://www.lf.dk/viden-om/foedevareproduktion/fjerkrae-eksportcertifikater
mailto:lih@lf.dk
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Eksportrestriktioner: Fugleinfluenza m.m. 

 
Oversigt over eksportrestriktioner. 

 

På Fødevarestyrelsens hjemmeside om eksportrestriktioner ligger ”Liste over aktuelle eksportrestriktioner” 

på dette link:  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx       

 

Landbrug & Fødevarer går jævnligt ind på oversigten for at se om der er kommet ændringer, og vi beskriver 

ændringerne kort på dette link: 

http://www.lf.dk/viden-om/foedevareproduktion/oversigt-over-eksportrestriktioner  

 

Fra begyndelsen af marts til slutningen af maj har der været en del ændringer i relation til fjerkrækød.  

Det kan f.eks. nævnes, at: 

• Japan har indført forbud mod ”Al import af fjerkræ, fjerkræprodukter og æg fra Danmark”, med 

undtagelse af produkter som er produceret og pakket før 11. april 2018. 

 

• Singapore har indført forbud mod ”Levende fugle, fjerkræ og fjerkræprodukter fra den etablerede 1 km 

restriktionszone omkring besætningen ved Holstebro”. 

 

• Hong Kong har indført forbud mod ”Al import af fjerkræ, fjerkræprodukter og æg fra Holstebro 

Kommune”. 

 

Yderligere information: 

 

Lisbeth Højrup 

T +45 3339 4425  |   M +45 5167 1525  |   E lih@lf.dk 

 

 

 

 

Japans ”The third free countries list”  

 
På de japanske myndigheders hjemmeside ligger liste over lande, regioner eller zoner (Third free countries), 

som Japan anser som fri for højpatogen og lavpatogen aviær influenza, og godkendt til at eksportere fjerkræ, 

fjerkrækød m.v. til landet. 

Landbrug & Fødevarer går jævnligt ind på ”The third free countries list” for at se, om der er kommet 

ændringer.  

Ændringerne beskrives kort og vi bestræber os på at omtale alle ændringer. Link:  

http://lf.dk/viden-om/foedevareproduktion/japans-the-third-free-countries-list    

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx
http://www.lf.dk/viden-om/foedevareproduktion/oversigt-over-eksportrestriktioner
mailto:lih@lf.dk
http://lf.dk/viden-om/foedevareproduktion/japans-the-third-free-countries-list
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Fra begyndelsen af marts 2018 til slutningen af maj 2018 har der været en del ændringer.  

Det kan f.eks. nævnes, at  

 

• Danmark blev gennemstreget på listen 7. maj 

• Sverige blev gennemstreget 19. marts, gennemstregningen blev fjernet 15. maj, men gennemstreget 

igen 28. maj.  

 

Yderligere information: 

 

Lisbeth Højrup 

T +45 3339 4425  |   M +45 5167 1525  |   E lih@lf.dk 

 

 

 

 

 

 

Fødevarestyrelsen planlægger ændringer af generelle certifikater og HC-certifikater 

 
Fødevarestyrelsen har besluttet, at der skal ryddes op i de nuværende generelle eksportcertifikater og HC 

certifikater. Formålet er dels at sikre gennemskuelighed for både eksportører og Fødevarestyrelsen, dels at 

forberede til kommende elektroniske certifikater / digitale eksportcertifikater (DIX). Fødevarestyrelsen 

arbejder på at sammenskrive en række af de nuværende generelle certifikater ud fra princippet om, at de 

generelle certifikater ikke må indeholde attestationer for specifikke tredjelandskrav (og ikke 

afkrydsningsmuligheder). Har modtagerlandet krav, som ikke kan formuleres under henvisning til EU-

lovgivning, skal der udarbejdes et bilateralt certifikat rettet mod det land, der stiller kravet. 

De generelle certifikater, der især har betydning ved eksport af fjerkrækød og fjerkrækødprodukter, er: 

 

• La 23,0-1947 Fjerkrækødprodukter AI-sikret, DK oprindelse 

• La 23,0-1949 Fjerkrækødprodukter AI-sikret, afsendt fra DK 

• La 23,0-2228 Kød og kødprodukter 

• La 23,0-1553 Russisk talende lande, kød af DK oprindelse  

• La 23,0-1554 Russisk talende lande, afsendt fra DK 

• La 23,0-5400 Kød og kødprodukter til russisk talende lande 

 

Landbrug & Fødevarer arbejder på, at der bliver en lang overgangsperiode, hvor både ovennævnte og nye 

generelle certifikater kan anvendes. 

 

Yderligere information: 

 

Lisbeth Højrup 

T +45 3339 4425  |   M +45 5167 1525  |   E lih@lf.dk 

 

mailto:lih@lf.dk
mailto:lih@lf.dk
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Dialogforum for Animalske Biprodukter 

 
Fødevarestyrelsen har på baggrund af en opfordring fra Miljø- og Fødevareministeriet iværksat Dialogforum 

for Animalske Biprodukter (DAB), hvor første møde blev afholdt 21. februar 2017. Møderne afholdes hos 

Fødevarestyrelsen i Glostrup, og de inviterede kommer hovedsageligt fra brancheorganisationer; herunder 

også fra Landbrug & Fødevarer. 

Formålet med dette dialogforum er problemløsning på området til forskel fra f.eks. interessantfora, hvor det 

ofte er ledelsespersonale der deltager, og hvor formålet er gensidig orientering. Det er hensigten, at man på 

møderne kan drøfte udfordringer og uklarheder vedrørende animalske biprodukter herunder både gældende 

og kommende lovgivning, komme med input til ny lovgivning, forslag til temaer, der kan drøftes på 

kommende møder m.v. Som udgangspunkt blev der lagt op til, at der skulle holdes møde 4 x årligt. 

Fødevarestyrelsen tog initiativ til et idékatalog, hvor forskellige problemstillinger fra alle dele af brancherne 

kunne blive belyst, og løsninger fundet. Dette idékatalog skal drøftes igen på næste møde i efteråret 2018.  

Det har vist sig, at der kun er kommet få henvendelser og input til DAB fra branchen, og mødekadencen har 

da også været på ca. 2 møder årligt. Mødet i foråret 2018 blev aflyst, da der ikke var kommet nogle forslag til 

dagsordenen overhovedet. Dette undrer både Landbrug & Fødevarer, da området for animalske biprodukter 

og den tilhørende lovgivning er ganske kompliceret, og at det derfor burde være godt at have dette forum til 

at drøfte allehånde udfordringer på området. 

Fødevarestyrelsen har også åbnet op for muligheden for, at virksomhedsrepræsentanter kan deltage, 

såfremt der er specifikke emner, hvor det er vigtigt, at de kommer med input. 

Hvis I har behov for hjælp på området for animalske biprodukter, kan I derfor henvende jer til følgende 

medarbejdere i Landbrug & Fødevarer, som sidder med ved møderne i DAB. 

 

Yderligere information: 

 

Annette Dresling 

T +45 3339 4485  |   M +45 2488 3924  |   E adr@lf.dk 

Maybritt Kiel Poulsen 

T +45 3339 4476  |   M +45 4025 3888  |   E mkpo@lf.dk 

 

 

Halal 

 
Der afholdes møde med forskellige interessenter på Axelborg d. 22. juni om etablering af en international 

halalstandard. Intentionen er at skabe et system, der tager udgangspunkt i en model svarende til GFSI-

standarden.  

Det forventes, at der søges FAF midler til halalprojekt i 2019.  

Der afholdes halalkonference i Saudi Arabien i september, hvor Landbrug & Fødevarer vil være 

repræsenteret. 

Yderligere information: 

 

Maybritt Kiel Poulsen 

T +45 3339 4476  |   M +45 4025 3888  |   E mkpo@lf.dk 

mailto:adr@lf.dk
mailto:mkpo@lf.dk
mailto:mkpo@lf.dk
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Dialogfora 

 
Fødevarestyrelsen har afholdt Dialogmøde for Kontrol d. 4. april 2018. På mødet blev orienteret om den nye 

organisering i Fødevarestyrelsen, herunder en kommende samlet organisering af fødevare- og 

veterinærberedskabet.  

 

Herudover blev følgende emner drøftet: 

 

• Digital fremsendelse af kontrolrapporter på engrosområdet. 

 

• Evaluering af Fødevareforlig 3, herunder kædekontrol og 3. partscertificering. Det er tanken, at der 

etableres dialogfora til erfaringsudveksling for begge ordninger. 

 

• Kontrolkampagner 2018: Fødevarekontaktmaterialer, ”Tilbage på sporet”, Instruktion af medarbejder og 

Listeria.  For flere af kampagnerne gælder det, at de indeholder en høj grad af vejledning og at nogle er 

frivillige. 

 

• Se øvrige kampagner: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2018/Sider/default.aspx 

 

• Branchekoder. Der udarbejdes en intern guide i Fødevarestyrelsen, således at branchekoderne 

fremadrettet vurderes mere systematisk og ensartede. Der udarbejdes også en miniguide til branchen. 

 

• Ensartethedsstrategi. Der er i forbindelse med kundeprojektet lavet interviews, der har afdækket, at 

virksomhederne lægger vægt på, at Fødevarestyrelsen behandler ”det lige lige”, forstået på den måde, 

at der sanktioneres på et sammenligneligt niveau med lignende virksomheder i sammenlignelige 

situationer. 

 

• Miljø og Fødevareministeriet har vedtaget fælles kontrolstrategi i 2017, der har resulteret i 4 tværgående 

projekter. Juridisk grundlag for datadeling, kompetenceudvikling, fælles principper for sanktionering og 

gennemskuelige betalingsprincipper. 

 

• Lokale handlingsplaner i Fødevarestyrelsen omfatter udover det tværgående: Risikobaseret kontrol på 

foderområdet, implementering af nyt veterinær- og fødevareforlig, datadreven fødevarekontrol, mødet 

med kunden og sanktioner, nabotjek vedrørende brodne kar, effektivisering af interne sagsgange, 

digitalisering af vejledninger og forsøg med vejledning og anmeldt kontrol.  

 

Yderligere information: 

 

Anna Høgberg 

T +45 3339 4447  |   M +45 2334 6566  |   E aho@lf.dk 

 

 

 

 

 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_2018/Sider/default.aspx
mailto:aho@lf.dk
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Modernisering af kødkontrollen 

 
Der følges og gives input til høringerne om implementering- og delegationsakter for artikel 18 i den nye 

kontrolforordning, der kom i april 2017 – nationalt og internationalt (AVEC). Akterne giver nærmere 

retningslinjer for, hvilket personel der kan udføre kontrollen, hvor den kan udføres og hvor meget, der skal 

kontrolleres. Med hensyn til de mere detaljerede regler om hvad der skal betragtes som et 

fødevaresikkerhedsproblem, dyresundhedsproblem eller et dyrevelfærdsproblem, så er arbejdet netop 

startet nationalt. I denne forbindelse blev der i 2016/2017 udført projekter på leverbetændelse i 

slagtekyllinger af Københavns Universitet og Landbrug & Fødevarer. Resultaterne indikerede, at 

leverbetændelse er et dyresundhedsproblem – og ikke et fødevaresikkerhedsproblem.  

Fødevarestyrelsen vil i stedet for et nyt kødkontrolcirkulære, udarbejde en guideline for, hvilke 

sygdomsforandringer/kvalitetsafvigelser, der skal resultere i kassation/udsortering. Med dette kan det virke 

som om Fødevarestyrelsen lægger sig på samme linje som EFSA – men der skal antageligt udføres flere 

evalueringsprojekter, hvis fjerkræslagterierne ønsker at ændre kassationspraksis. Ligeledes skal der 

antageligt udføres flere ”performancestudier” for at få implementeret kamerabaseret kontrol i 

fjerkræslagterierne, selv om et færdigt fungerende system snart står færdigt, der er udviklet i GUDP projektet 

til IHFood i samarbejde med Danish Meat Research Institute og slagterierne.  

“Nordic Meeting on modernization of meat control and animal welfare inspections at slaughterhouses” blev 

afholdt 7. - 8. marts 2018 i Uppsala. Myndighed, branche og universitet var repræsenteret – og status for 

den videre udvikling af den nye kødkontrol var tema. Landbrug & Fødevarer præsenterede blandt andet 

“Tools in modernisation of poultry meat inspection – short and long perspectives”. 

 

Yderligere information: 

Marianne Sandberg 

T +45 3339 4477  |   M +45 4031 4954  |   E msa@lf.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:msa@lf.dk
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Dyrevelfærd hos slagtefjerkræ 

 
Aktuel status på trædepudesvidninger 

 

Den aktuelle udvikling af den samlede score for trædepudesvidninger hos slagtekyllinger er her gengivet i to 

grafer. 

 

Den første nedenstående graf viser den samlede gennemsnitlige pointscore for de pågældende år. Den 

gennemsnitlige pointscore er stadig meget lav. Den tydelige positive udvikling gennem årene fortsætter for 

de kontrollerede flokke, der er leveret til slagtning i Danmark. 
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Ovennævnte graf viser den procentvise fordeling af slagtekyllingeflokkene efter opnåede trædepudepoints 

opgjort pr. måned over en årrække til og med maj måned, 2018. Udviklingen med få antal 

slagtekyllingeflokke, hvor der er konstateret alvorlige trædepudesvidninger, går i den positive retning. Af de 

flokke, som blev slagtet i Danmark, er der to hold i marts, som dog fik en score på over 120 points, og syv 

hold fik en score mellem 80-120 points. Marts var ganske vinterlig, og siden da fik de allerfleste flokke i april 

og maj en score på under 40 points, med undtagelse af 14 flokke ud af i alt 422. De 14 fik en score mellem 

40 og 80 points og en enkelt flok fik en score på mellem 80-120. 

 

Yderligere information: 

 
Christina Nygaard 

T +45 3339 4005  |   M +45 2724 5905  |   E chn@lf.dk 

 

 

 

Fjerkrækød vil fremadrettet kunne få statens dyrevelfærdsmærke 

 
Fødevarestyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse i høring, hvor kravene til den kommende produktion 

af slagtekyllinger fastsættes. Målet er at få fastlagt rammerne for, hvordan hønsegårde og staldfaciliteter skal 

være for kommende dyrevelfærdsmærkede kyllinger. Går alt efter planen, vurderer myndighederne, at de 

første kyllinger mærket med enten et, to eller tre hjerter, kan være i butikkerne til efteråret. I udkastet lægges 

der op til, at de kommende krav for at få henholdsvis en, to eller tre hjerter på fjerkrækødet vil være;   

 

Grundkrav 

• Langsommere voksende race – Der skal benyttes racer, der minimum vokser 25 pct. langsommere end 

de konventionelle racer 

• Øget indsats mod trædepudesvidninger - Opnås en score på 40 – 80 i overvågningsprogrammet for 

trædepudesvidninger giver det anledning til opfølgning fra Fødevarestyrelsen 

• Mere plads – Minimum 10 pct. mere plads end ved konventionel produktion 

• Kortere transporttid - En maksimal effektiv transporttid på 6 timer til slagtning  

 

Niveau 2 

• Endnu mere plads – Minimum 20 pct. mere plads ved en ren indendørsproduktion, eller 10 % mere 

plads indendørs, men med adgang til veranda (overdækket udendørsareal)  

• Miljøberigelse - Miljøberigelse kan være af forskellig art. Det kan eksempelvis være tildeling af forskellige 

typer af grovfoder eller beskæftigelsesmateriale eller berigelse i form af adgang til frisk luft. 

  

Niveau 3 

• Meget mere plads – Minimum 30 pct. mere plads og adgang til udeareal 

• Udeareal - Et attraktivt udeareal, der er beplantet med træer og/eller buske, og som har bunddække 

• Miljøberigelse – Tildeling af både grovfoder og beskæftigelsesmateriale 

 

Da der er tale om et udkast kan der komme justeringer fra myndighedernes side af ovennævnte kriterier. 

mailto:chn@lf.dk
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Undervisningsmaterialet i dyrevelfærd 

 
I sidste nyhedsbrev blev nævnt, at der i regi af Fødevarestyrelsen ville komme nyt undervisningsmateriale 

om dyrevelfærd, der kan bruges i undervisning på 4.- 6. klassetrin i natur/teknolog. Det blev præsenteret her 

i juni. Materialet og filmene kan findes på hjemmesiden dyrevelfærdiskolen.dk.  

 

 

Yderligere information: 

 
Christina Nygaard 

T +45 3339 4005  |   M +45 2724 5905  |   E chn@lf.dk 

 

 

 

 

 
 

Insektværn 
 

 

Landbrug & Fødevarer har fået bevilget penge i 2018 fra Fjerkræafgiftsfonden (FAF) til opfølgende projekt 

om insektværn vedr. ”Udvikling og afprøvning af praktiske anvendelige insektværn”. 

 

Én sommer med afprøvning var ikke tilstrækkelig til at konkludere mht. den campylobacter-reducerende 

effekt i det foregående FAF/Naturerhvervstyrelsen-finansierede projekt. Endvidere er det interessant at få en 

bedre idé om størrelsesorden på den effekt, der kan tilskrives insektværnet i forhold til hvor meget, der kan 

tilskrives anden smittebeskyttelse – samt om insektværnets forskellige komponenters holdbarhed over 

længere tid. Der vil arbejdes videre på hvilke huse, der kan have gavn af net. 

 

Der er produceret nye net i glasfiber (Phifer) til tre kyllingehuse, da én af de to typer kevlarnet viste sig ikke 

at holde i mere end to år (coatingen af nettet var suboptimal). Velcroen til at fæste nettet på 

lyssikringspladen og huset blev syet hos UK Sails i Humlebæk. 

 

 

Yderligere information: 

 

Marianne Sandberg 

T +45 3339 4477  |   M +45 4031 4954  |   E msa@lf.dk 

 
 

 

 

 

mailto:chn@lf.dk
mailto:msa@lf.dk
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Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen 

 

 
Fosfor – ny regulering og teknologiske muligheder for at sikre en bedre fordeling af fosfor 

Den nye husdyrgødningsbekendtgørelse forventes offentliggjort i uge 24 eller 25. 

Husdyrgødningsbekendtgørelsen fastsætter et loft på maksimalt 30 kg fosfor pr. ha i husdyrgødning, 

handelsgødning og affald i oplande til visse søer. Præcist hvilke oplande der er tale om, fremgår af en 

tilhørende kortbekendtgørelse. Et foreløbigt kort har ligget på Miljø-GIS siden december, og vi forventer ikke, 

at der sker større ændringer i udpegningerne.  

Fjerkræ og mink er særlig udfordret af den nye fosforregulering, fordi gødningen fra disse dyretyper 

indeholder relativt meget fosfor. En del af udfordringen kan imødegås ved lavere fosforindhold i foderet og 

ved at beregne en korrektion af dyrenes fosforudskillelse ift. normtallene (type 2 korrektion). Men det er 

uundgåeligt, at den nye regulering samlet set fører til et krav om større udbringningsarealdel.  

Biogasanlæggene har en vigtig rolle for omfordeling af husdyrgødning og fosfor. Det har i den forbindelse 

været diskuteret, om ikke input af gødningstyper med et relativt højt fosforindhold (mink- og fjerkrægødning) 

kan skabe problemer for afsætningen af den afgassede biomasse. Hvis fosfor bliver den begrænsende 

faktor for, hvor meget afgasset biomasse, der kan returneres til leverandørerne, vil nogle leverandører 

risikere at aflevere mere kvælstof til biogasanlægget, end de kan tage retur. Reelt er problemet nok ikke 

stort, fordi mink- og fjerkrægødning udgør en mindre andel af leverancerne til biogasanlæggene.      

I samarbejde med SEGES arbejdes der på at analysere evt. problemer til bunds ift. slagtekyllinge-

producenternes muligheder for at levere gødning til biogas.   

Sidste år trådte nye EU regler (ændring af biproduktforordningen) i kraft for anvendelse af husdyrgødning 

som brændsel. Husdyrgødning, der bruges som brændsel, skal ikke betragtes som affald. Det har ellers 

været bl.a. de danske myndigheders holdning. Konkret har det betydet, at husdyrgødning skulle forbrændes 

på anlæg godkendt til affaldsforbrænding, hvilket gjorde det urealistisk at etablere anlæg udelukkende til 

forbrænding af husdyrgødning.  

De nye regler medfører visse lempelser i bl.a. kravene til forbrændingsteknologi og overvågning, men det 

samlede regelkompleks er kompliceret. Der er tale om en regulering, som er et samspil mellem 

biproduktforordningen, affaldsregler og regulering af husdyrgødning – og reguleringen falder i Danmark 

under 2-3 forskellige styrelser.  

Der arbejdes i projektet med at få skabt et overblik over den danske reguleringsramme, så der kan 

iværksættes konkrete projekter. Viser det sig, at der kan skabes en god projektøkonomi i anlæggene, er 

perspektiverne store for slagtefjerkræbranchen, også set i sammenhæng med den nye fosforudfordring. Her 

vil en koncentrering af fosfor i asken gøre det meget lettere at eksportere fosfor væk fra områder med 

fosforoverskud.  

 

Yderligere information: 

Henrik Bang Jensen 

T +45 3339 4452  |   M +45 4037 2632  |   E hbj@lf.dk 
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Kvalificeret arbejdskraft til den danske kødbranche 

 

 
En arbejdsgruppe nedsat af de 3 kødbrancher (svin, fjerkræ & okse) har i 2016/17 arbejdet med at analysere 

branchens nuværende rekrutteringsudfordringer og fremtidige kompetencebehov. Arbejdsgruppen anbefaler, 

at Kødbranchen overordnet set styrker sit kompetenceniveau og sin rekrutteringsevne bl.a. gennem 

strategisk samarbejde med udvalgte uddannelsesinstitutioner og en image-kampagne med fokus på 

attraktive karriereveje. 

 

Indsatsen består af 5 delaktiviteter, som er nærmere beskrevet herunder.  

I. Indledende fase (Afsluttet)  

II. Brancherettet indsats 

III. Styrket kompetenceniveau  

IV. Forbedret branche-image og rekrutteringsevne 

V. Forskningsstrategisk indsats (endnu ikke iværksat) 

 

Projektet er generisk og finansieret af SAF, KAF, FAF og Norma & Frode S. Jacobsens Fond. 

I 2. kvartal har der været fokus på: 

• Brancherettet indsats 

Der udarbejdes en analyse af branchens fremtidige kompetencebehov indenfor kæden af 

fødevarerelaterede uddannelser. Analysen skal bruges til at understøtte aktiviteterne i branchens 

rekrutteringskampagne ”Minds Behind Meat”, som lanceres i september 2018. 

 

Der arrangeres 2 seminarer (Jylland/Sjælland) i oktober for elev- og projektansvarlige. Der undervises i 

det gode projektforløb/lærlingeforløb, mentoring, motivering af den nye generation samt indhold og 

kernebudskaber fra Kødbranchens rekrutteringskampagne ”Minds Behind Meat”. Formålet er at 

understøtte kampagnen ved at arbejde internt i branchen med kvalitet i interaktionen med de unge.  

 

• Styrket kompetenceniveau 

Der er indgået aftale om, og udarbejdet beskrivelsen af, en ny uddannelse, Danish Meat Leadership 

Trainee, som forventes at blive den nye fødekæde til fremtidens leder- og specialiststillinger i den danske 

kødindustri og relaterede sektorer. Uddannelsen er 3-årig og er sammensat af en slagteruddannelse på 

højt fagligt niveau, en lederuddannelse på akademiniveau samt et antal ”speed-learning” moduler 

indenfor f.eks. tidsstudier, fødevaresikkerhed, produktions- og robotteknologi, arbejdsmiljø m.fl., der giver 

eleven en bred indsigt og viden om branchens både interne og eksterne forhold. 

Der optages max. 20 elever om året. Alle elever får fra starten af uddannelsen tilknyttet en mentor på højt 

niveau og der udarbejdes individuelle karriereplaner. 

Der er stor opbakning til uddannelsen, også fra branchens mindre aktører.  

Til uddannelsen rekrutteres fra stx-niveau gennem kødbranchens rekrutteringskampagne ”Minds Behind 

Meat”.    

 

• Forbedret branche-image og rekrutteringsevne 

Kødbranchens rekrutteringskampagne ”Minds Behind Meat” er under udarbejdelse og lanceres i 

september 2018. Kampagnen bliver udarbejdes som en fleksibel og skalerbar platform, der løbende kan 

tilrettes branchens behov. Kampagneaktiviteterne målrettes i første omgang det maskintekniske 

uddannelsesområde samt den nye Danish Meat Leadership Trainee uddannelse, men udvides i 2019 til 

også at omfatte resten af det fødevarefaglige uddannelsesområde.  
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Yderligere information: 

Fie Vesterled 

T +45 3339 4095  |   M +45 2724 5853  |   E fvr@lf.dk< 
 

Morten Andersen Linnet 

T +45 3339 4269  |   M +45 2724 5969  |   E mal@lf.dk 

 

 

 

 

Hæmmer den modificerede atmosfære, der anvendes til pakning  

af fersk kylling i Danmark, Campylobacter? 

 

 
Landbrug & Fødevarer skal deltage i KU’s FAF 2018 finansierede projekt 

 

Prøverne skal udtages fra økologiske kyllinger (lår) i sidste del af august hos Rokkedahl Food samtidig med 

prøveindsamlingen i Danish Meat Research Institute-projektet: Reduktion af Campylobacter i fersk kylling 

ved skalfrysning.  

 

Yderligere information: 

Marianne Sandberg 

T +45 3339 4477  |   M +45 4031 4954  |   E msa@lf.dk 
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