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Kære Fjerkræproducent,  
Kalenderen siger februar måned, de første forårstegn er tydelige, og vi nærmer os et af årets høj-
depunkter, nemlig Fjerkrækongressen. Håber vi ses d. 27. og 28. februar i Vingsted. Kom forbi vo-
res stand og få en snak og om faglige nyheder.   
 
 

Rigtig god læselyst 😊 
 
 

Faglige nyheder 
 

Husk at søge tilskud som kompensation for skærpede fosforlofter på fjerkræ og minkbe-
drifter - Torkil Birkmose 
Landbrugsstyrelsen har åbnet for en ny 1-årig tilskudsrunde for bedrifter med fjerkræ og mink, 
som er beliggende inden for områder med skærpede fosforlofter. Ordningen skal kompensere for 
øgede omkostninger til udbringning af husdyrgødning. Se beskrivelse af ordningen i vedhæftede 
dokument ”Tilskud for skærpede fosforlofter på fjerkræ” 

 
Fosforlofter – Niels Finn Johansen 
For fjerkræproducenter, kan der være meget at hente ved en Type-2 korrektion: 
Man har mulighed for at øge gødningsmængden pr. ha, såfremt man laver en såkaldt ”Type 2 kor-
rektion”, der dokumenterer, at der er lavere indhold af P i bedriftens fjerkrægødning end normen 
som angivet i Gødningsbekendtgørelsen (BEK 963 af 12-07-2017). 
Det koster noget arbejde at lave denne dokumentation, i nogle tilfælde vil det kunne betale sig - i 
andre ikke. 
Vi har netop lavet type 2 korrektion for 3 økologiske ægproducenter. Resultaterne betyder for 
disse 3 producenter, at for planperioden 2018/19 kan deres udspredningsareal reduceres med 
henholdsvis 30, 20 og 22 ha. 
Du kan selv lave korrektionen eller du kan kontakte Niels Finn Johansen eller Jette Søholm Peter-
sen fra SEGES. Vi kan i det enkelte tilfælde vurdere om det kan betale sig at lave beregningen, og vi 
kan i givet fald også lave beregningen for dig.  
Du kan se en vejledning i udarbejdelse af Type 2 korrektion her 
Kontakt: 
Jette Søholm Petersen, SEGES Økologi Innovation Tlf. 21717715 eller E-mail: jtp@seges.dk 
eller 
Niels Finn Johansen, SEGES Økologi Innovation Tlf. 21717768 eller E-mail: nfj@seges.dk 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192354
https://projektsitet.seges.dk/fond/fjerkraeafgiftsfonden/aar/2018/projekt/Ny_fosforregulering_fjerkrae-4167/artikel/Pl_18_3963_Vejledning_type_2_korrektioner/21072?url=aHR0cHM6Ly93d3cubGFuZGJydWdzaW5mby5kay9BZnJhcHBvcnRlcmluZy9pbm5vdmF0aW9uLzIwMTgvU2lkZXIvUGxfMThfMzk2M19WZWpsZWRuaW5nX3R5cGVfMl9rb3JyZWt0aW9uZXIuYXNweA2
mailto:jtp@seges.dk
mailto:nfj@seges.dk
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Nyt fra alarmmodellerne - Jette Søholm Petersen  
Alarmmodellerne som SEGES har udviklet med hjælp fra AgroTech fortsætter med at overvåge pro-
duktionsresultater fra slagtekyllingerne i 2019. Dette sker med støtte fra L&F Fjerkræ. 
 
I de seneste 5 uger er der på landsplan sket et generelt fald i trædepudescoren og i foderforbruget 
per kg tilvækst. Kyllingernes vægt på dag 34 er på vej opad.  
 
Alarmovervågningen foregår på den måde, at Lyngsoe Systems har oprettet en webservice, som 
giver en statistiker fra AgroTech adgang til at hente data fra KIK, ACQP og L&F E-kontrol og køre dem 
igennem alarmmodellerne. På den måde sker der hver uge en automatisk overvågning af, om der er 
ved at opstå væsentlige (statistisk sikre) ændringer i konventionelle slagtekyllingers produktionsre-
sultater. SEGES får besked om alt er normalt, eller der kan være afvigelser på vej. Når der forekom-
mer væsentlige afvigelser, giver SEGES straks besked til Alarmfølgegruppen, som består af produ-
center og repræsentanter fra slagterier og L&F Fjerkræ. På Fjerkrækongressen d. 28. februar kan du 
høre mere om overvågningen og de udviklingsmuligheder, der ligger i at analysere slagtekyllingernes 
produktionsdata. 
 

Husk at få lavet Business Check 2018 – Niels Finn Johansen 

Hvis du vil vide hvordan du klarede dig med hensyn til produktivitet og økonomi i din fjerkræpro-
duktion i 2018 sammenlignet med andre producenter med samme produktionsform som dig, så er 
det nu du skal bede din regnskabskonsulent om at lave ”driftsgren analyse” og indberette data til 
Business Check. For at indgå i Business Check skal driftsgrenanalyse være endelig indberettet 27. 
maj 2019. 
Der bliver udarbejdet Business Check for slagtekyllinger, rugeægsproduktion og økologisk ægpro-
duktion. Resultater vises kun under forudsætning af, at der er tilstrækkeligt antal i hver gruppe. 
Alle bedrifter, der opfylder kvalitetskrav og har tilladelse til Business Check, indgår i de pjecer der 
offentliggøres. Kun for slagtekyllingeproduktion vil der være en fraktilanalyse. 
Der er udarbejdet særskilt vejledning til ægproduktion. Kan fås ved henvendelse til SEGES Fjerkræ-
team. 
 

Beplantning af økologiske udearealer - Toke Munk Schou 

Beplantning i udearealer er vigtigt for økologisk fjerkræ, derfor er der også regler for hvor stor en 
andel af arealer der skal være dækket med træer, buske og bunddække. I den kommende Økologi-
vejledning for 2019, er der ekstra fokus på at gøre det lettere, for økologiske producenter, at be-
regne andelen af henholdsvis træer og buske i udearealet. Vejledningen kan benytters til at be-
dømme nuværende beplantning ligesom den kan bruges til at planlægge kommende beplantning. 
Vejledningen er under udarbejdelse i Landbrugsstyrelsen og forventes offentliggjort i marts 2019. 
Har du spørgsmål til vejledningen kan vi i SEGES Fjerkræteam kontaktes og vi vil være behjælpe-
lige.   
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Tips vedrørende velfærdskontrol – Toke Munk Schou 
Forbruget af medicin i slagtekyllingeproduktionen er meget lavt og forekommer yderst sjældent. 
Derfor har de fleste producenter ingen eller kun sporadisk erfaring har med registrering af medici-
nering. Det kan give en udfordring i forhold til at huske den korrekte registreringsprocedure når 
man endelig skal bruge den. Forbruget af medicin skal noteres i staldtavlen/logbogen med daglig 
mængde og dosis. Flere producenter har fortalt at de fik velfærdskontrolbesøg, hvor der var sær-
ligt fokus på medicinforbruget i de seneste 3 år. Producenter anbefales derfor at gå ind i de gamle 
staldtavler og kontrollere at medicindata er noteret korrekt. Der er desuden fokus på at den be-
sætningsansvarlige har deltaget i lovpligtigt kursus om Beskyttelse af slagtekyllinger – eller har fået 
dispensation fra at deltage i kurset pga. tidligere erfaring med at passe slagtekyllinger. Tjek at dit 
kursusbevis er gemt – eller henvend dig til SEGES Fjerkræteam. 
 
 

Driftsvejledning for langsomt voksende slagtekyllinger - Toke Munk Schou 
Langsomt voksende slagtekyllinger udgør år for år en større andel af slagtekyllingemarkedet både i 
Danmark og i udlandet. I Holland udgør langsomt voksende racer nu 30 % af slagtekyllingemarke-
det. SEGES Fjerkræteam har gennemført et projekt med fokus på hold og fodring af langsomt vok-
sende slagtekyllinger (finansiering: Fjerkræafgiftsfonden og Landdistriktspuljen). Projektet har re-
sulteret i en driftsvejledning om hold af langsomt voksende slagtekyllinger. Driftsvejledningen om-
fatter alle aspekter af produktionen, der foregår ude hos producenten, og fungerer som en guide, 
der kan anvendes ved de daglige opgaver. Målgruppen er både nystartede og eksisterende produ-
center af langsomt voksende slagtekyllinger, som ønsker viden om hele produktionen eller mindre 
områder inden for produktionen. Vejledningen kan også bruges som inspiration for landmænd, der 
overvejer at starte en produktion med langsomt voksende slagtekyllinger, da den giver et overblik 
over det daglige arbejde, og de krav der stilles ved de enkelte produktions type. Driftsvejledningen 
kan findes her. 
 

Miljøteknologi 2018 – en status på sagsbehandlingen – Inger Knude, KHL 
Til fjerkræ blev der afsat i alt 50 millioner kr.; og der er blevet søgt for i alt 111 millioner kr. (fordelt 
på 136 ansøgninger). Der er altså søgt mere end dobbelt så meget som der er i puljen. Det betyder 
at mange fjerkræproducenter må forvente at få afslag på deres tilskudsansøgning. 
Styrelsen har en officiel målsætning om sagsbehandling indenfor 90 dage – denne målsætning gæl-
der bare ikke for ansøgninger, der er sendt ind før 1. januar 2019. Her er målet, at ansøgninger skal 
behandles inden 30. juni 2019.  
På en direkte forespørgsel om status for behandlingen af tilskudsansøgninger under ”Miljøtekno-
logi 2018” oplyser styrelsen i starten af februar, at sagsbehandlingen ikke er påbegyndt her 4 må-
neder efter ansøgningsfristen.  
Er du en af dem, der har søgt tilskud, bliver du derfor nødt til at væbne dig med tålmodighed nogle 
måneder endnu, hvis du vil være sikker på om du får tilsagn om tilskud til de planlagte investerin-
ger, inden du investerer. 
 
 
 
 
 
  

https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/fjerkrae/oekologisk-slagtefjerkrae/sider/oe-18-3849-180822_maba_driftsvejledning_toke_28-01-2019.pdf
https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/fjerkrae/oekologisk-slagtefjerkrae/sider/oe-18-3849-180822_maba_driftsvejledning_toke_28-01-2019.pdf
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Lovpligtigt kursus om beskyttelse af slagtekyllinger 

Onsdag 10. april 2019 kl. 9 – 16  

SEGES, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N. 

 

Program  

09.00 - 09.15 Ankomst m. kaffe/the og morgenbrød 

09.15 - 10.15 Lovgivning v/ dyrlæge Susanne K. Larsen, Fødevarestyrelsen 

10.15 - 10.30 Pause 

10.30 - 11.00 Transport v/ dyrlæge Ida Vesterdal, Fødevarestyrelsen 

11.00 - 11.50 Adfærd, velfærd og stress v/ professor Björn Forkman, Københavns Uni-
versitet 

11.50 - 12.30 Frokost 

12.30 - 13.30 Management generelt - Biosikkerhed, foder, vand, strøelse, ventilation, 
lys samt administrative rutiner v/ Jette Søholm Petersen, SEGES 

13.30 - 14.00 Kaffe og sødt 

14.00 - 14.45 Sygdomsforhold og aflivningsrutiner v/ dyrlæge Susanne Kabell  

14.45 - 15.00 Pause 

15.00 - 15.30 Indfangning v/ chefkonsulent Jette Søholm Petersen, SEGES 

15.30 - 15.55 Nødprocedurer v/ Konsulent Palle Vinstrup, KHL 

15.55 - 16.00 Opsamling og udlevering af kursusbevis 

 

Målgruppe 

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. Kravet gælder ikke 

for personer, der sporadisk opdrætter enkelte kyllingehold som primært anvendes til eget eller nærmeste families / 

venners brug - dvs. uden egentlig indtjening.  Kurset afholdes 1-2 gange om året.  

 

Alle nye producenter og medhjælpere med konventionel såvel som økologisk kyllingeproduktion samt andre interesse-

rede er velkomne!  

 

Tilmelding 

Kan ske ved Toke Munk Schou, SEGES E tomu@seges.dk T 5181 3355   

senest d.  5. april 2019. Prisen for at deltage er 2.000 kr. ekskl. moms.  

 

Spørgsmål 

Har du spørgsmål eller kommentarer til programmet bedes disse rettet til kursusleder Jette Søholm Petersen, SEGES, 

T 2171 7715, E jtp@seges  

mailto:tomu@seges.dk
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Kalenderen  
 
Fjerkrækongres 2019 
Sæt kryds i kalenderen d. 27.-28. februar 2019, der afholdes Fjerkrækongres 2019 på Vingsted Ho-
tel- og Konferencecenter. Programmet kan ses her og tilmelding sker her. 
 

Lovpligtigt kursus om hold af slagtekyllinger 
Næste kursusdag bliver onsdag d. 10. april 2019. Kurset afholdes hos SEGES i Agro Food Park. Der 
kommer flere oplysninger i de kommende numre af FjerkræNyt. 
 
 

Med ønske om en god weekend, de bedste hilsner 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 
  

https://files.conferencemanager.dk/medialibrary/41B14B25-63E2-40C8-B8EF-DC40BC0BEC91/images/Fjerkraekongres2019_program_FINAL.pdf
https://www.tilmeld.dk/fjer2019/tilmeld-til-fjerkraekongressen.html?uk=3803A3DF-CF30-4695-88B9-34D31A23A5CB
https://www.seges.dk/medarbejdere/lcjtp
https://www.seges.dk/medarbejdere/LCNFJ
https://www.seges.dk/medarbejdere/001tomu
mailto:maba@seges.dk
mailto:maba@seges.dk
http://lf.dk/privatlivspolitik/
mailto:jtp@seges.dk
mailto:nfj@seges.dk
mailto:tomu@seges.dk

