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Kære Fjerkræproducent,
Velkommen til FjerkræNyt nr. 4 i 2020 i en kort sommerudgave med:
• Seneste nyt fra Alarmovervågningen.
• Invitation til Åbent Hus i Lindy Nielsens nye slagtekyllingestald tirsdag den 28. juli.
• Invitation til 60-års fødselsdagsreception for Palle Vinstrup den 7. august.
Vi ønsker alle en dejlig sommer og en rigtig god høst, når den tid kommer

Faglige nyheder
Alarm for stigende kassationsprocent- Jette Søholm Petersen
Der er alarm, fordi data fra KIK, ACQP og L&F E-kontrol viser, at kassationsprocenten stiger på
landsplan. Se figuren nedenfor. Formålet med alarmovervågningen er at gøre hele slagtekyllingekæden opmærksom på en afvigelse, så eventuelle fejl kan rettes. Der skal dog yderligere undersøgelser og kræfter til for at sige noget mere konkret om årsagen til at kassationsprocenten stiger.

Figur 1. Fra maj til juli 2020 ses en markant stigning i kassationsprocenten. Men, på landsplan er det stadig
en meget begrænset del af kyllingerne, som kasseres på slagterierne.

Foto Jette Søholm Petersen.
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ÅBENT
HUS
Tirsdag d. 28. juli 2020 kl. 10 - 15
VIGTIGT!
For at undgå overførsel af
husdyrsygdomme er det
vigtigt, at besøgende har
rent tøj og sko på.

LINDY NIELSEN
MEJERIVEJEN 10
7620 LEMVIG

Lindy byder inden for i sine to nye staldanlæg på hver 2.500 m2, denne
gang med fælles forrum til produktion af slagtekyllinger.
Benyt også muligheden for at nærstudere den anderledes udformning af
afløb i gulv.
Samtidig kan du hilse på de firmaer og samarbejdspartnere, der har været
en del af opførelsen af de nye stalde.
Ventetid
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Skulle vi få mange besøgende på samme tid, har vi opsat et telt i haven, hvor vi byder på en
lille forfriskning, mens du venter på, at det bliver din tur.
Dette er på grund af forsamlingsforbuddet på max 100 personer.
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Kalenderen
Åbent Hus hos slagtekyllingeproducent Lindy Nielsen den 28. juli 2020
Sted: Mejerivejen 10, 7620 Lemvig.
Fødselsdagsreception for Palle Vinstrup den 7. august 2020
Sted: KHL, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding.
Workshop i projekt Green Eggs den 8. september 2020
Yderligere oplysninger fås i næste FjerkræNyt eller ved henvendelse til enten Niels Finn Johansen,
SEGES, eller Sanna Steenfeldt, Aarhus Universitet tlf.: 8715 8074.
Projektet ”Green Eggs” har fået tilskud fra ”Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP
under Fødevareministeriet”.
Hør om recirkulering mellem land og by se økohøner fodret med recirkuleret foder den 22. september 2020 kl. 14
Sted: Johanne Schimming, Hegnsholt, Lejrevej 52, 4320 Lejre.
Yderligere oplysninger og program i næste FjerkræNyt eller ved henvendelse til Niels Finn Johansen, SEGES. Projektet ”Recirkulering mellem land og by” støttes af Fonden for Økologisk Landbrug.
Fjerkræ temadag og workshop den 28. oktober 2020
Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Yderligere oplysninger i næste FjerkræNyt.
Lovpligtigt kursus om hold af slagtekyllinger den 11. november 2020
Sted: SEGES, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.
Nærmere oplysninger og program fås ved Jette Søholm Petersen, SEGES.

Med venlig hilsen fra SEGES Fjerkræteam
Jette Søholm Petersen og Niels Finn Johansen
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 Landbrug & Fødevarer F.mb.A.’s persondatapolitik her.
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Kontaktinformationer:
Jette Søholm Petersen: E jtp@seges.dk og T 2171 7715, Niels Finn Johansen: E nfj@seges.dk og T 2171 7768

