
 

  

Information om FAF- 

projekter vedr. 

slagtefjerkræ  

i Landbrug & 

Fødevarer 
      

 
 

Landbrug & Fødevarer har fået bevilget midler fra Fjerkræafgiftsfonden til en 
række projekter indenfor slagtefjerkræområdet. Der gives nedenfor en status 
på aktiviteterne. Hvis der er uddybende spørgsmål til projekterne, så er man 

meget velkommen til at kontakte medarbejderne i Landbrug & Fødevarer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Information om FAF-projekter i Landbrug & Fødevarer vedr. slagtefjerkræ  

September 2018 



Indholdsfortegnelse – aktuelle projekter 

 
Markedsadgang Asien ....................................................................................................................................... 1 

Generel sygdomsforebyggelse og -beredskab .................................................................................................. 2 

Fødevare- og veterinære Forhold...................................................................................................................... 4 

Dyrevelfærd hos slagtefjerkræ ........................................................................................................................ 11 

Opfølgning på ’Udvikling og afprøvning af praktiske anvendelige insektværn’ .............................................. 13 

Hæmmer den modificerede atmosfære, der anvendes til pakning  af fersk kylling i Danmark, 

Campylobacter? ............................................................................................................................................... 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Markedsadgang Asien  
 

 

Formål med projektet 

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. 

 

Status på projektet 

Følgende aktiviteter har været eller planlægges gennemført i 2018: 

Den 19.-21. september er den danske fjerkræsektor ved Landbrug & Fødevarer (L&F) og Danpo deltagere i 

den årlige kødkonference og messe, arrangeret af China Meat Association.  

 

Ved den lejlighed er L&F, i samarbejde med fjerkræsektoren under China Meat Association, vært for en  

eftermiddags-Workshop den 20. september med fokus på den danske fjerkræsektor og dansk fødevare- 

sikkerhed i kyllingeproduktionen samt det kinesiske marked og de udfordringer den kinesiske sektor står  

med.  

 

Der forventes en deltagelse på ca. 60 personer repræsenteret ved både indkøbere og relevante 

myndighedsfolk. Anledningen skal bruges til at gøre opmærksom på de danske styrkefordele i produktionen  

og nødvendigheden af, at der snarest åbnes op for dansk eksport af kyllingekød. 

 

 

 

Yderligere information: 

 

Stig Munck Larsen 

T +45 3339 4288  |   M +45 5167 1544  |   E sml@lf.dk 
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Generel sygdomsforebyggelse og -beredskab  
 

 

Formål med projektet 

Afsætning af fjerkræ og fjerkrækød i Danmark, EU og på 3. landes markeder er afhængig af, at Danmark er 

fri for en række alvorlige, smitsomme fjerkræsygdomme, og at fødevaresikkerheden er høj. 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. Projektet består af 

overvågning, kontrol og veterinært beredskab for en række smitsomme fjerkræsygdomme og zoonoser samt 

formidling af viden vedr. disse til interessenter.  

 

Projektet varetager dels kontrol, forebyggelse og vidensindsamling i relation til Salmonella, Campylobacter, 

Aviær Influenza (AI) og andre sygdomme samt udarbejdelse af statistikker vedr. forekomst af zoonoser og 

udbrud af smitsomme fjerkræ-sygdomme. Derudover sikrer projektet fremsendelse af materiale til udtagning 

og forsendelse af prøver for Salmonella og Campylobacter til alle producenter, samt afholdelse af 

analyseomkostninger for mistankeprøver udtaget for Infektiøs Bronkitis.  

 

Projektet har i år sikret løbende opgørelser over sygdomsforekomsten i den danske fjerkræbranche. Der 

udarbejdes løbende oversigter, der offentliggøres i Erhvervsfjerkræsektionens månedsblad. Samtidigt 

afleveres der hver måned flere forskellige udtræk og statistiske oversigter fra zoonosedatabasen til 

Fødevarestyrelsen, DTU, ministerier, etc. I forbindelse med specifikke sygdomsudbrud handles der 

øjeblikkeligt og sikres servicering af virksomheder og producenter med varetagelse af problemløsning på alle 

opståede sager som følge af udbruddet. Der sikres ligeledes løbende faglige indspark til ny lovgivning og 

ændret lovgivning til myndighederne. På baggrund af de input, vi får både fra medlemsvirksomheder og 

producenter, sikrer vi, at produktionen for den bedst mulige bistand og information for at sikre 

sygdomsforebyggelsen i slagtefjerkræ. 

 

 

 

 

Salmonella 

 

Status på aktivitet 

Status for overvågningen af salmonellaforekomst for 2018 er desværre præget af rigtig mange tilfælde af 

salmonellasmittede slagtekyllingeflokke. Der er indtil den 17. september 2018 konstateret salmonellasmitte i 

30 slagtekyllingeflokke. I betragtning af at der stadig er 3,5 måned tilbage af år 2018, er det desværre alt for 

mange tilfælde. Det samme billede med mange flere tilfælde af Salmonella end normalt er ligeledes også 

tilfældet for ægproduktionen. Desværre er billedet fortsat, at der er tale om mange forskellige serotyper af 

Salmonella, og i hovedparten af tilfældene er der ingen sammenhæng mellem typerne, når disse DNA 

testes.  

Specialister inden for zoonoser har anført, at den ekstreme varme, vi har haft i år, kan være en del af 

årsagen, men selve smittekilden er fortsat i rigtig mange tilfælde ikke konstateret.  

Der er konstateret smitte med mange forskellige salmonella-typer: S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. 

4.5.12:i:-, og S. 4.12:i:-, S. Derby, S. Seftenberg, Salmonella Newport og S. Wangata. Det er fortsat primært 

de monofasiske Typhimurium-typer og Salmonella Typhimurium, der har været årsag til smitte.  
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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 på aktivitet 

Status for AI er p.t., at der er forholdsvis ro på i store dele af Europa, men i Danmark er der konstateret 

smitte i rigtig mange vilde fugle, specielt i Smålandsfarvandet. Der er tale om smitte med højpatogen 

fugleinfluenza H5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere information: 

 

Mie Nielsen Blom 

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

 

Status på aktivitet 

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  

 
 

 

Fødevare- og veterinære Forhold 

 
 

Formål med projektet  

Projektet indeholder faglig-tekniske aktiviteter til støtte for branchen samt overvågning og formidling af 

veterinære og fødevaresikkerhedsmæssige krav og regler - nationale såvel som fra relevante tredjelands 

markeder. Projektet er baseret på en mangeårig indsats og har betydning for kvaliteten af og tilliden til 

branchens produkter, og dermed sektorens mulighed for afsætning i EU såvel som til en lang række tredje 

lande markeder.  

Projektet sikrer, at fjerkræbranchens slagterier opdateres med hensyn til lovgivningskrav vedr. 

fødevaresikkerhed, hygiejne, biocider, mærkning, fødevarekontaktmaterialer m.v.  

Desuden sikrer projektet besvarelse af spørgeskemaer, forberedelse, koordinering, deltagelse samt 

opfølgning i forbindelse med myndighedsinspektioner fra 3. land og SANTE-F.  

Projektets resultater formidles ad hoc, fx via nyhedsbreve, temadage, netværksmøder m.v.  
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Lovgivningsnyt  
 
Status på aktivitet 

 
Nyhedsbrevet ”Lovgivnings-Nyt”, er siden sidste informationsbrev udkommet 2 gange i hhv. juni og juli 2018. 

Af relevante emner fra disse 2 udgaver kan nævnes:  

 

• Fødevareinformationsforordningen – spørgsmål og svar 

 

EU-Kommissionen har offentliggjort en meddelelse om spørgsmål og svar til visse emner i 

Fødevareinformationsforordning 1169/2011. Indholdsmæssigt svarer meddelelsen til de tidligere 

fortolkningsbidrag, der dog aldrig blev udsendt som officielle dokumenter.  

 

Hovedparten af dokumentet vedrører vejledning om næringsdeklaration. 

 

Bestemmelserne i forordningen skulle overholdes fra 2014, bortset fra kravet om obligatorisk 

næringsdeklaration, der havde frist til 2016, så man kan ikke sige, at der er tale om rettidig omhu i 

forhold til at hjælpe virksomheder og myndigheder med at overholde kravene.  

 

Link til meddelelse:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_196_R_0001&from=DA 

 

• Ny Økoforordning 

Europa-Parlamentet har udsendt forordning 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og 

mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007. 

En revideret forordning på økologiområdet har været undervejs længe, idet der har været behov for 

mere harmoniserede regler på tværs af landegrænser.  

Forordningen anvendes fra 1. januar 2021 og forordning 834/2007 ophæves. Produkter produceret i 

henhold til forordning 834/2007, som er produceret inden 1. januar 2021, kan markedsføres efter denne 

dato, indtil lagrene er opbrugt. 

Der skal dog i den mellemliggende periode fastsættes en række mere detaljerede regler, som skal 

supplere den overordnede forordning. 

Umiddelbart er der ikke lagt op til store ændringer vedr. slagtning af svin, kvæg og fjerkræ eller 

produktion af kødprodukter. Derimod kan detailhandlen ikke længere undtages for økologikontrol, og 

visse dele af detailhandlen skal nu økologiautoriseres og have særskilt økologikontrol. Ligeledes bliver 

der forbud mod at halekupere økologiske svin i alle EU-lande. 

Link til forordning: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&rid=1 

 

• Levering af ikke-animalske og animalske fødevarer fra detail- til engrosvirksomheder 

 

Fødevarestyrelsen har lavet to nye notater i forbindelse med mulighederne for levering af ikke-animalske 

og animalske fødevarer fra detailvirksomheder til engrosvirksomheder. Der er tale om ændrede 

fortolkning af de eksisterende regler, som FVST er blevet opmærksom på i forbindelse med drøftelser 

med Kommissionen og øvrige medlemsstater i flere sammenhænge og særligt i forbindelse med 

udarbejdelse af Kommissionens vejledning om donation af fødevarer. De to notater kan findes på 

Fødevarestyrelsens hjemmeside: 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_196_R_0001&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848&rid=1
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https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisationsvejledning/Notater/Sider/Det

ailvirksomheder-må-levere-fødevarer-til-engrosvirksomheder.aspx 

 

Da der er tale om ændring af fortolkning af nuværende regler vil de nye fortolkninger være gældende 

med det samme og autorisationsvejledningen vil snarest blive ændret. 

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 

 

 

Eksportrestriktioner: Fugleinfluenza m.m.  

 
Status på aktivitet 

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 slutningen af maj til begyndelsen af september 2018 har der været et par ændringer i relation til 

fjerkrækød. Det kan f.eks. nævnes, at: 

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

restriktionszone omkring besætningen ved Præstø i Vordingborg kommune. Restriktionen mod Holstebro 

kommune er ophævet. 

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

og restriktionen mod Holstebro Kommune er ophævet. 

 

Yderligere information: 

 

Lisbeth Højrup 

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

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisationsvejledning/Notater/Sider/Detailvirksomheder-må-levere-fødevarer-til-engrosvirksomheder.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisationsvejledning/Notater/Sider/Detailvirksomheder-må-levere-fødevarer-til-engrosvirksomheder.aspx
mailto:mpa@lf.dk
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx
http://www.lf.dk/viden-om/foedevareproduktion/oversigt-over-eksportrestriktioner
mailto:lih@lf.dk
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Japans ”The third free countries list”  

 

Status på aktivitet 

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 

og fjerkrækød m.v. til landet. Link til MAFFs side: 

http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/third-free.html  

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

ændringer, og vi beskriver ændringerne kort på dette link:  

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

 

Fra slutningen af maj til begyndelsen af september 2018 har der været en del ændringer. Det kan f.eks. 

nævnes, at  

Frankrig har haft en del ændringer vedr. forskellige områder i landet. 

Danmark blev gennemstreget på listen 7. maj og er stadig gennemstreget. 

 

Yderligere information: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maff.go.jp/aqs/english/news/third-free.html
http://lf.dk/viden-om/foedevareproduktion/japans-the-third-free-countries-list
mailto:lih@lf.dk
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Fjerkrækød: Oversigt over certifikater til eksport  

 

Status på aktivitet 

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

certifikatdatabase til brug ved eksport af fjerkrækød og fjerkrækødprodukter.  

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

Seneste liste er fra 14. september 2018. I forhold til listen af 4. juni 2018 er der disse ændringer: 

• Forenede Arabiske Emirater 

La 23,0-1630 Fersk fjerkrækød og fjerkrækødprodukter – er fjernet fra listen 

La 23,0-5872 Fersk fjerkrækød og fjerkrækødprodukter – er nyt 

 

• Singapore 

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

La 23,0-6153 tillægscertifikat – er nyt 

La 23,0-6234 tillægscertifikat – er nyt 

 

• Tredjelande, generelt 

La 23,0-6178 OEC 07 kød og kødprodukter – er nyt 

La 23,0- 6282 OEC 08 varmebehandlede kødprodukter – er nyt 

 

 

Yderligere information: 

 

Lisbeth Højrup 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lf.dk/viden-om/foedevareproduktion/fjerkrae-eksportcertifikater
mailto:lih@lf.dk
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Fødevarestyrelsen planlægger ændringer af generelle certifikater og 

HC-certifikater  

 

Status på aktivitet 

I sidste nyhedsbrev orienterede vi om, at Fødevarestyrelsen har besluttet, at der skal ryddes op i de 

nuværende generelle eksportcertifikater og HC certifikater. 

De nye certifikater hedder henholdsvis officielle eksport certifikater (OEC) og fritsalgscertifikater (FS) og de 

fleste er nu i certifikatdatabasen. 

De nye certifikater, der vurderes af være af størst betydning ved eksport af fjerkrækød og 

fjerkrækødprodukter (til lande, hvor der ikke er landespecifikke certifikater i certifikatdatabasen), er OEC 07 

til kød og kødprodukter og OEC 08 til varmebehandlede kødprodukter. Certifikaterne findes i flere 

sprogversioner. 

Yderligere information: 

 

Lisbeth Højrup 

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

 

Halal  

 

Status på aktivitet 

Der afholdes i dagene 25.-27. september 2018 årlig SFDA (Saudi Food and Drug Authority) konference i 

Saudi Arabien. Konferencen, der er den største af sin art i Mellemøsten, bærer overskriften ”Safety & Risk 

Assessment” og omfatter fødevarer, lægemidler og medicinsk udstyr. Programmet omfatter både foredrag og 

workshops. Både FVST og L&F er repræsenteret på konferencen. 

Yderligere information: 

 

Maybritt Kiel Poulsen 

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

 

 

Fjerkræcertifikat til Saudi Arabien  

 

Status på aktivitet 

Der pågår i L&F et arbejde med at udarbejde tjeklister på de GSO standarder, der er omtalt i det aftalte 

fjerkræcertifikat til Saudi Arabien. Baggrunden for dette er, at forudsætningen for, at FVST’s personale kan 

underskrive fjerkræcertifikatet er, at de kan verificere, at virksomhederne lever op til kravene.  

 

Maybritt Kiel Poulsen 

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

mailto:lih@lf.dk
mailto:mkpo@lf.dk
mailto:mkpo@lf.dk
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Desinfektionsmidler  
 

Status på aktivitet 

Brugen af desinfektionsmidler er reguleret efter EU’s Biocidforordning nr. 528/2012 af 22. maj 2012.  

I forbindelse med at EU nu og de kommende år vurderer aktivstofferne i bl.a. desinfektionsmidler er det 

vigtigt, at de midler, der p.t. er på markedet, også er det fremadrettet og til den anvendelse, der er brug for.  

I den forbindelse har i vi i L&F indledt et samarbejde med Miljøstyrelsen, der i Danmark er kompetent 

myndighed for godkendelser i henhold til Biocidforordningen.   

Vi har i afdelingen for fødevare og veterinære forhold udarbejdet en bruttoliste på baggrund af 

tilbagemeldinger fra virksomhederne over, hvilke desinfektionsmidler der p.t. anvendes og til hvad for bedre 

at kunne sikre, at disse produkter forbliver på markedet.  

 

Maybritt Kiel Poulsen 

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

 

 

 

Modernisering af kødkontrollen  

 

Status på aktivitet 

Der har været afholdt et møde om korte og lange perspektiver i udviklingen af ny kødkontrol med  

repræsentanter for fjerkræslagterierne. Der skal udarbejdes en form for ”roadmap” for udvikling af kontrol af  

virksomhederne frem til 2030.  

 

Det foreslås, at der fremadrettet bliver afholdt tilsvarende møder om aktuelle sager relateret til FAF- 

projekterne med repræsentanter for fjerkræslagterierne 1 gang i kvartalet. 

 

Der er svaret på to høringer om implementerings- og delegationsakter for artikel 18 i den nye  

kontrolforordning (2017/625) siden forrige nyhedsbrev. Akterne giver nærmere retningslinjer for, hvilket  

personale, der kan udføre kontrollen, hvor den kan udføres og hvor meget, der skal kontrolleres. 

 

 

Der er afsendt høringssvar til høringen på den nye vejledning om kødkontrol, der skal erstatte  

kødkontrolcirkulæret:  

 

”Vedr. bilag 4: Bedømmelsesregler, fjerkræ: Vi tolker det som, at de gamle, mere generelle 

bedømmelsesregler, udgår i den nye vejledning. De nye, mere specificerede bedømmelsesregler er en 

forbedring. Der mangler dog videnskabelig dokumentation, der underbygger disse godt, og måske kan 

bedre dokumentation åbne op for andre bedømmelsesregler. Derfor vil KU ved Jens Peter Christensen 

og Marianne Halberg Larsen, i samarbejde med L&F/fjerkræbranchen (Marianne Sandberg), i et Ph.d.-

projekt (starter september 2018), arbejde med at afklare, hvad der kan betragtes som lokale forandringer 

eller lidelser, som både er uden og med indflydelse på fjerkræets almene sundhedstilstand.  
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Endvidere skal der arbejdes med årsagsforhold (hvilke agens) samt størrelse på risiko, hvis nogle af 

disse agens potentielt udgør en fødevaresikkerhedsmæssig udfordring. I projektet vil der også blive 

udført videnskabelige sammenligninger af, hvorvidt kameraer (ClassifEye) er ækvivalent med manuel 

inspektion og derfor kan erstatte dele af denne.” 

 

 

Ph.d.-projektet om modernisering af kødkontrol i slagtekyllinger vil starte 1. januar 2019. Projektet vil være et  

samarbejde mellem L&F, KU og IH Food. Der skal arbejdes videre med at afklare, hvordan vi nationalt tolker  

de nye retningslinjer for, hvad der skal betragtes som en fødevaresikkerhedsmæssig, dyresundhedsmæssig  

eller en dyrevelfærdsmæssig risiko, samt hvordan kamerabaseret hjælpeværktøj implementeres og  

anvendes. I tillæg til risikovurderingen vil der også blive udarbejdet videnskabelige publikationer og en  

afhandling. 

 

Yderligere information: 

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

 

 

 

 

 

 

Dyrevelfærd hos slagtefjerkræ  
 

Formål med projektet 

Dyrevelfærd i slagtefjerkræproduktionen er til stadighed i fokus både i branchen og i samfundet. Projektet 

har til formål at indsamle viden om dyrevelfærd hos slagtefjerkræ og videregive denne information for der-

igennem at lette implementering af nye tiltag og lovgivning samt at følge op på dyrevelfærdsmæssige for-

hold, således at slagtefjerkræproduktionen kan udvikles og samtidig tilgodese forholdene vedr. dyrenes vel-

færd.  

 

Projektet handler overordnet om at indhente viden og vejlede primærproduktionen og branchen i forhold, der 

vedrører dyrevelfærd samt informere borgere og samfund om dyrevelfærd og generelle produktionsforhold 

hos slagtefjerkræ. 

 

Trædepudesvidninger 

 

Status på aktivitet 

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

grafer. 
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Ovenstående graf viser den gennemsnitlige pointscore for de pågældende måneder i udvalgte år. Der ses 

en tydelig positiv udvikling gennem årene, med tydeligt billede af, at der er sæsonudsving.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående oversigt viser den procentvise fordeling af slagtekyllingeflokkene efter opnåede 

trædepudepoints opgjort pr. måned over en årrække. Udviklingen med få antal slagtekyllingeflokke, hvor der 

er konstateret alvorlige trædepudesvidninger, fortsætter stadig i den positive retning. Vi skal helt tilbage til 

marts måned for at finde en flok med alvorlige trædepudesvidninger.    

 

 

Yderligere information: 

 
Mie Nielsen Blom 

T +45 3339 4447  |   M +45 2334 6566  |   E mnb@lf.dk  
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Opfølgning på ’Udvikling og afprøvning af praktiske anvendelige insektværn’  
 

 

 

Formål med projektet 

Projektet er en opfølgning til det tidligere FAF/NAER-finansierede projekt ’Udvikling af et praktisk anvende-

ligt insektværn’. Projektet er afsluttet og afrapporteret ultimo 2016/primo 2017. Udvikling af et praktisk an-

vendeligt insektværn var en aktivitet i campylobacter-handlingsplanen 2013-2017 og vil sandsynligvis også 

være det i den kommende handlingsplan. Opgørelsen af resultaterne fra projektet viste, at én af de nyudvik-

lede prototyper for de horisontalt ventilerede huse fungerede rigtigt godt m.h.t ventilation og rengørings-

behov m.m. Én sommer med afprøvning var dog ikke tilstrækkelig til at konkludere mht. den campylobacter-

reducerende effekt. 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 og 

insektværnets forskellige komponenters holdbarhed over længere tid samt hvilke huse, der kan have gavn af 

net er også nødvendigt at kende, før det anbefales producenterne at investere i det. 

 

Status på projektet 

Der skal udarbejdes en opgørelse af Campylobacter-forekomst i kyllingeflokke fra kyllingehuse, der har 

anvendt insektværn i sommeren 2018, samt i 2017 og 2016. Tilsvarende fra et udvalg af huse, der er 

matchede på ”smittebeskyttelse compliance” fra KIK (HK Scan) og ACQP (Danpo).  

 

Der skal skrives udkast til en videnskabelig artikel, der beskriver projektet ’Udvikling af et praktisk 

anvendeligt insektværn for slagtekyllingehuse’. Dette blev startet op med et FAF for-projekt i 2014, og som 

derefter fortsatte på FAF/Naturerhverv-udviklingsprojekters (Landdistriktsprogrammet) midler i 2015 og/i 

2016. Artikeludkastet er forventeligt færdig til indsendelse til tidsskriftet Poultry Science i slutningen af 

december 2018.  

 

 

Yderligere information: 

 

Marianne Sandberg 

T +45 3339 4477  |   M +45 4031 4954  |   E msa@lf.dk  
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Hæmmer den modificerede atmosfære, der anvendes til pakning  

af fersk kylling i Danmark, Campylobacter?  

 
 

Formål med projektet 

L&F deltager i KU’s FAF 2018-finansierede projekt ”Hæmmer den modificerede atmosfære, der anvendes til 

pakning af fersk kylling i Danmark, Campylobacter?” 

 

Formålet med projektet er at bestemme, hvilken effekt den gasblanding (MAP), der anvendes i Danmark, har 

på forekomsten af Campylobacter i detailpakket dansk kyllingekød (konventionelt og økologisk). Der 

undersøges for Campylobacter-forekomst efter forskellige opbevaringstider, som afspejler tiden fra køling og 

pakning til konsum/holdbarhedsdato. 

 
 

Status på projektet 

Efter overvejelser om mængde MAP i forskellige pakninger/produkter m.m. blev det besluttet, at udover lår 

skulle også hele kyllinger undersøges. I første runde (start d. 23. august) blev der analyseret kvantitativt for 

Campylobacter fra 80 kyllinger (lår) samt 60 hele kyllinger, og anden runde blev startet op 13. september.  

 

Hvilke pakninger, der skulle analyseres dag 1 versus dag 2, 4, og dag 8 (en dag før holdbarhedsdato, hele 

kyllinger) eller 12 (holdbarhedsdato, lår -), blev valgt ved en ”random procedure”.  

  
 

Yderligere information: 

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