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Kære Fjerkræproducent,
FjerkræNyt nr. 8 indeholder nyheder til dig fra alarmovervågningen og nogle foderleverandører,
indtryk fra Åbent Landbrug samt nye invitationer til:
• Åben Stald hos Anders Nøhr, Hobro d. 8/11 - Ny stald til skrabehøner med mulighed for frilandsproduktion
• Åben stald hos familien Saksager, Vrå d. 22/11 - Ny stald til slagtekyllinger
God weekend og god læselyst😊

Faglige nyheder
Nyt fra alarmovervågningen - Jette Søholm Petersen
I de seneste måneder har der været alarm for fald i 34 dages vægt, og nu gælder
det især for kyllingeflokke der har fået foder fra 2 foderleverandører, nemlig DLG
og Hedegaard. Alarmgruppen er orienteret, og vi er i kontakt med begge foderfirmaerne. De er yderst opmærksomme på problemerne, og siger begge at det er meget stor forskel
på hvordan kyllingeholdene klarer sig med foder, som burde være ens. Måske hænger det sammen
med at nogle flokke har været smittet med IB? Indtil videre arbejder foderfirmaerne hårdt og gør
hvad de kan for at rette op på resultaterne.

Lovpligtigt kursus om hold af slagtekyllinger
Næste kursus afholdes tirsdag d. 12. november 2019 hos SEGES.
Inden en landmand må gå i gang med at producere slagtekyllinger skal han/hun have deltaget i
lovpligtigt kursus om hold af slagtekyllinger. Uddannelseskravet gælder for alle erhvervsmæssige
kyllingeproducenter. Kurset afholdes 1-2 gange om året i samarbejde med Fødevarestyrelsen, som
godkender programmet, så det opfylder kravene fra EU og har et fagligt relevant indhold. Alle nye
producenter og medhjælpere med konventionel såvel som økologisk kyllingeproduktion er velkomne! Se programmet og detaljer nedenfor og i det vedhæftede dokument.
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Åbent Landbrug 2019 på Adamshøj Gods - Niels Finn Johansen
Adamshøj Gods v. Carl Boisen Thøgersen er en af de
meget nye fjerkræproducenter i Danmark. Godset er
de sidste ca. 30 år drevet primært med planteavl,
hvor for nuværende godt 400 ha er eget jord og ca.
1.500 ha forpagtet. Men på et tidspunkt for få år siden, følte Carl Boisen Thøgersen, at der var behov
for en ny strategi for godset, og den nye strategi
endte bl.a. op med Økologisk Ægproduktion. I 2018
blev bygget et hønsehus til 18.000 økologiske høner.
Hønniker blev sat ind 28. februar i år. Det er gået rigtig godt, ægproduktionen har været højere end bud- Billede 1. Carl Boisen Thøgersen foran en af Fendt Traktogetteret og velfærden hos hønsene er rigtig god, hvil- rerne. Foto privat.
ket billederne på Tv-Midsjællands hjemmeside vidner om, meget fint befjerede høner i lyset af alderen
på 45 uger. Carl Boisen Thøgersen er meget glad for
sin ægproduktion og har på ingen måde fortrudt sit
valg, det er hyggeligt med hønsene.
Den. 15. september i 2019 blev der inviteret til Åbent
Landbrug, og det blev til en rigtig god dag for Adamshøj Gods og 685 besøgende. Gæsterne kunne kigge
ind til hønsene i hønsegården og verandaen, hvor de
kunne se hvilken frihed hønerne havde til at udøve
Billede 2. Det nye hønsehus 2. april 2019, Foto Niels Finn Jonormaladfærd både ude og inde.
Æggene fra Adamshøj leveres til DAVA-Foods og som hansen.
sædvanligt bakkede DAVA op om Åbent Landbrug arrangementerne hos sine leverandører. DAVA
havde igen Scrægg med - uddeling af Scrambled eggs på 15 sekunder. Herudover slog DAVA også
et slag for æg som Klimasmarte, ”en af de animalske fødevarer, der udleder mindst CO2”.
Åbent Landbrug på Adamshøj bød også på andre aktiviteter, som rundture med traktortrukket
vogn, stand med info om honningproduktion, udstilling af små kyllinger som de besøgende kunne
få lov at tage op i hænderne, en stand hvor en dyrlæge viste publikum hvordan man obducerer og hvad der er indeni en høne mm. Herudover havde Carl Boisen og medarbejdere rigtig travlt
med at fortælle de besøgende om landbruget, ægproduktionen og om bæredygtighed i landbruget.
Åbent Landbrug i 2019 har været en rigtig positiv oplevelse for Carl Boisen og medarbejdere og
Carl er ikke i tvivl om at Adamshøj er med på Åbent Landbrug også i 2020.
Se billeder fra Åbent Landbrug på: http://tv-midtsjaelland.dk/?newsid=14796

Temadag om fjerkræ d. 30. oktober 2019
Vi har flyttet temamødet til Montra Hotel Sabro Kro, så der er stadig plads. Se programmet for temamødet nedenfor. Det er gratis at deltage, men nødvendigt at tilmelde sig på e-mail: tomu@seges.dk.
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Kalenderen
Temadag om fjerkræ hos SEGES den onsdag d. 30. oktober 2019, kl. 13-17. Programmet indeholder nyt om miljølovgivning for fjerkræbedrifter og der stilles skarpt på økonomien i fjerkræproduktionen. Det er gratis at deltage, men nødvendigt at tilmelde sig på e-mail: tomu@seges.dk.
Nordic Poultry Conference 2019. Holdes d. 5.-7. november i Turku, Finland. Programmet omfatter
både fjerkrækød, og æg samt veterinære forhold. Konferencen er åben for alle, der arbejder med
fjerkræ. Yderligere info og link til tilmelding ses her.
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Åbent hus i nyt staldanlæg til skrabeæg. Anders Nøhr og KHL m.fl. byder inden for i Anders Nøhr’s
nye staldanlæg med etageanlæg til produktion af skrabeæg med mulighed for frilandsproduktion.
Arrangementet løber af stablen d. 8. november kl. 11-15. Invitationen er vedhæftet FjerkræNyt mailen.
Lovpligtigt kursus om hold af slagtekyllinger
Næste kursusdag bliver tirsdag d. 12. november 2019. Kurset afholdes hos SEGES i Agro Food Park.
Tilmeldingen til kurset skal ske til tomu@seges.dk eller 51813355.
Økologi-kongres 2019. SEGES, Økologisk Landsforening og Landbrug og Fødevarer arrangerer i samarbejde økologi-kongressen i Danmark. Kongressen afholdes dagene d. 20.-21. november 2019 på
Vingsted hotel & konferencecenter ved Vejle. Programmet er blevet offentliggjort og findes her.
Åben stald i nybygget slagtekyllingestald. Familien Saksager viser deres nybyggede slagtekyllingestald frem fredag d. 22. november kl. 11-16. Invitation er vedhæftet FjerkræNyt mailen.

Med venlig hilsen fra SEGES Fjerkræteam
Jette Søholm Petersen, Niels Finn Johansen og Toke Munk Schou
Du må gerne dele mailen med kolleger, chef eller andre interesserede! Hvis nogen af dem ønsker
at komme med på maillisten, så kontakt tomu@seges.dk. Hvis du ikke ønsker at modtage FjerkræNyt, kan du framelde den ved at sende en mail til tomu@seges.dk. Du kan læse mere on SEGES
og L&F’s persondatapolitik her.

Kontaktinformationer:
Jette Søholm Petersen: E jtp@seges.dk og T 21717715, Niels Finn Johansen: E nfj@seges.dk og T 21717768,
Toke Munk Schou: E tomu@seges.dk og T 51813355

