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Kære Fjerkræproducent,  
 
Velkommen til FjerkræNyt nr. 4. Her får du: 
 
Invitation til: 
 

• Temadag om fjerkræ onsdag, d. 3. november 2021 - Opdateret program er vedhæftet.  
o Du får nyeste viden om:  
o Landbrugets klimaværktøj klar til test hos fjerkræproducenter  
o Reducering af indvoldsorm  
o Effekt af forskelligt fosfor niveau i foder til økohøner  
o Fodring af langsomt voksende kyllinger   
o Type-2 korrektion af hurtigt og langsomt voksende kyllinger  
o + mulighed for snak, faglig sparring og inspiration fra kolleger mv. 

 
 

• Lovpligtigt kursus om hold af slagtekyllinger d. 17. november 2021 i Agro Food Park – se 
vedhæftede program.  

o Kurset er for alle nye eller kommende producenter af kyllinger, medarbejdere, eller 
andre med interesse for slagtekyllinger. Kurset handler både konventionel og øko-
logisk kyllingeproduktion. Alle er velkomne! 

o Tilmelding på mail: jtp@seges.dk 
 

 
Nyt om:  
 

• Organisering af Fjerkræ i SEGES og Innovationscenter for Økologisk Landbrug   

• Brystbensfrakturer 
 

 
Hav’ en dejlig efterårsferie, hvis der er mulighed for det. 
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Faglige nyheder 
 
Ny organisering af Fjerkræ i SEGES v. Jette Søholm Petersen, SEGES    
 
Den første oktober 2021 overdrog SEGES aktiviteterne i Økologi Innovation til det nye Innovations-
center for Økologisk Landbrug. I den forbindelse er Niels Finn Johansen flyttet over i Innovations-
center for Økologisk Landbrug.   
 
Jette Søholm Petersen bliver derimod siddende i SEGES Husdyr Innovation. Her arbejder hun med 
rådgivning og udvikling af alle former for fjerkræproduktion. Bl.a. med fokus på:  
 

• Beregning af fjerkræproduktionens klimaaftryk samt virkemidler der fremmer bæredygtig-
heden  

• Udvikling af digitale (AI) løsninger, der øger landmandens værdi af fjerkræproduktionsdata 
og ny viden.    

 
SEGES fortsætter med at udsende FjerkræNyt som en faglig nyhedsmail til fjerkræproducenter og 
andre interesserede. Gerne i samarbejde med fjerkræeksperter fra Innovationscenter for Økolo-
gisk Landbrug eller andre virksomheder. 
 
 

 
Innovationscenter for Økologisk Landbrug  
- den nye ramme om faglig udvikling indenfor økologiområdet  
v. Niels Finn Johansen og Sofie Knorr Jensen 
 

Den 6. oktober 2021 åbnede det nye Innovationscenter for Økologisk Landbrug, som er dannet af 
Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer. Det er et selvstændigt selskab med egen besty-
relse. Innovationscentret er ligeligt ejet af de 2 ejere. Det består fra starten af 44 medarbejdere, 
som kommer fra SEGES Økologi Innovation og landbrugsafdelingen hos Økologisk Landsforening. 
Innovationscentrets adresse er Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.  Læse mere om centret her: 
www.icoel.dk 
 
Innovationscenter for Økologisk Landbrug vil samle de faglige kompetencer inden for økologisk 
landbrug og derved sikre et stærkt grundlag for udviklingen af Danmarks økologiske landbrug. Her 
er Niels Finn Johansen fra SEGES Økologi Innovation og Sofie Knorr Jensen fra Økologisk Landsfor-
ening blevet samlet som innovationscenterets fjerkræfaglige medarbejdere. Vi ser frem til et sam-
arbejde med veludviklet faglighed og et særdeles højt kendskab til den økologiske fjerkræproduk-
tion.  

Kontaktoplysninger:  
Niels Finn Johansen: njoh@icoel.dk Tlf. 21717768 
Sofie Knorr Jensen: sokj@icoel.dk Tlf. 25429318. 
 
 

http://www.icoel.dk/
mailto:njoh@icoel.dk
mailto:sokj@icoel.dk
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Sofie Knorr Jensen ny fjerkrækonsulent i Innovationscenter for 
Økologisk Landbrug  
 
I september 2021 blev Sofie Knorr Jensen ansat i Økologisk Lands-
forening som projektleder/fjerkrækonsulent og pr. 1. oktober med 
ansættelse i Innovationscenter for Økologisk Landbrug.  
 
Sofie er 25 år og nyuddannet kandidat i Agrobiologi med speciale in-
denfor mineralfodring til økologiske æglæggere.  
 
Under sin uddannelse har Sofie opbygget stor interesse for fjerkræ og ser frem til at kunne bidrage 
til den økologiske fjerkræproduktion.  
 
 
 
Brystbensfrakturer – det nuværende vidensgrundlag  
v. Sofie Knorr Jensen og Niels Finn Johansen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug 
 

”Langt størstedelen af de æglæggende høner i Danmark går rundt med brud på brystbenet”. Sådan 

begynder en pressemeddelelse af adjunkt Ida Thøfner og professor Jens Peter Christensen fra Kø-

benhavns Universitet d. 2. september 2021. Man har længe vidst, at høner kan have deformiteter 

og brud på brystbenene, men det var meget overraskende ud fra forskningen på KU at erfare, at 

85-95 pct. af alle æglæggende høner uanset produktionsform og høneafstamning får fraktur på 

brystbenet inden produktionsperiodens slutning. Opgørelsen fra KU af den høje forekomst af brud 

på de danske høners brystben har chokeret ikke bare producenterne men også forbrugerne. 

Denne sag kræver derfor en reaktion fra branchen. Innovationscentret vil forsøge at bidrage til at 

finde løsninger på problemet. Indledningsvis har vi udarbejdet vedhæftede oversigt over nuvæ-

rende viden om brystbensfrakturer.  
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Kalenderen  
 
3. november 2021:  Fjerkræ Temadag og workshop på Årslev Kro i Brabrand. Se program og til-
melding i filen, der er vedhæftet denne nyhedsmail eller klik her: https://www.tilmeld.dk/fjerkraetema-

dag2021  

 
9.-11. november 2021: Nordic Poultry Conference i Oslo, Norge klik HER for mere information om 
program og tilmelding til NPC 2021. 
 
17. november 2021. Lovpligtigt kursus om hold af slagtekyllinger fra kl. 9 – 16. Sted: SEGES, Agro 
Food Park 15, 8200 Aarhus N. Tilmelding, program og nærmere oplysninger fås ved Jette Søholm 
Petersen, SEGES jtp@seges.dk eller 21717715.  
 
25. – 26. november 2021: Økologikongres på Vingsted Hotel- og Konferencecenter – se mere om 
program og tilmelding her: https://okologi-kongres.dk/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Med venlig hilsen fra  
 

Jette Søholm Petersen  
Du må gerne dele mailen med kolleger, chef eller andre interesserede! Hvis nogen af dem ønsker 
at komme med på maillisten, så kontakt jtp@SEGES.dk Hvis du ikke ønsker at modtage FjerkræNyt, 
kan du framelde den ved at sende en mail til jtp@SEGES.dk. Du kan læse mere om SEGES og L&F’s 
persondatapolitik her.  

Kontaktinformationer:  
Jette Søholm Petersen: E jtp@seges.dk  

https://www.tilmeld.dk/fjerkraetemadag2021
https://www.tilmeld.dk/fjerkraetemadag2021
https://animalia.pameldingssystem.no/nordic-poultry-conference-npc-1#/home
mailto:jtp@seges.dk
https://okologi-kongres.dk/
https://www.seges.dk/medarbejdere/lcjtp
http://lf.dk/privatlivspolitik/
mailto:jtp@seges.dk

