Note 1. Øget afsætning af konventionelt og økologisk okse- og kalvekød i Danmark
Tilskudsmodtager: Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Okse- og kalvekød indgår i konkurrence med andre fødevarer om pladsen på tallerkenen. Oplysning,
markedsaktiviteter og synlighed er en dokumenteret vej til at skabe købspræferencer, som vil betyde øget
afsætning. Projektet er led i en fortløbende strategisk kommunikation til målgrupperne, som skal sikre okse- og
kalvekødets fortsatte plads på tallerkenen, herunder øget adgang til branchens kunder.
Projektets aktiviteter:
• Deltagelse i national og international forskning og udredninger, videnskabelige konferencer, udarbejdelse af
oversigtsartikler mv. for at opretholde et beredskab og kunne reagere proaktivt i forhold til at imødegå den
stigende trussel mod kødet på baggrund af WHO’s International Agency for Research on Cancer’s (IARC)
evaluering af køds carcinogene effekt. (I samarbejde med svinekøds- og fjerkræbrancherne).
• Oprettelse af et Advisory Board som et led i ovenstående beredskab.
• Deltagelse Måltidspartnerskabet og i relevante projekter herunder, perspektivering af resultaterne af
Danskernes Kostvaner 2011-2013 og kommunikation heraf for at sikre okse- og kalvekøds plads i en sund og
varieret kost.
• Kommunikation via nyhedsmails og anden webkommunikation på www.ernæringsfokus.dk til
ernæringsprofessionelle, diætister, sundhedsfremmepersonale, myndigheder, patientforeninger mv. Afholdelse
af et videnskabeligt orienteringsmøde ”Ernæringsfokus 2016” med aktuelle ernæringsemner relevante for okseog kalvekød.
• Afholdelse af workshop/dialogmøde om udskæring, tilberedning og anvendelse af okse- og kalvekød, ad hoc
nyhedsmails til madskribenter og mad- og sundhedsbloggere.
• Løbende opdatering af indhold samt kommunikation via nyhedsmails og anden web kommunikation på
www.madkundskabsforum.dk til undervisere i grundskolen om okse- og kalvekød forså vidt angår tilberedning
og anvendelse, ernæring og sundhed, gæstelærerarrangementer for studerende på UC, KU Science samt
erhvervsskoler.
• Analysebaseret innovationsprojekt, som kan hjælpe branchen med at udvikle en optimal markedsposition og
koncepter for okse- og kalvekød således at afsætningen kan øges mest muligt. Resultaterne er blevet anvendt
til at målrette nedenstående event.
• Deltagelse på Aarhus Food Festival med promovering af kalvekød: Information, tilberedning,
forbrugerinvolvering samt fokus på tilgængelighed. Deltagelsen satte ligeledes fokus på kødets
kvalitetsparametre og spillede på emotionerne.
• Opskrifter og information på voresmad.dk og tilknyttede sociale medier.
• Segmenteret mårettet B2B-kommunikation (detail og foodservice), herunder seks online nyhedsmails og webkommunikation via www.goderåvarer.dk og kommunikation af relevante analyser fra afdelingen
”Markedsstatistik og analyser”.
• Relationsskabende aktiviteter overfor detailhandlen og foodservicesektoren, herunder Fødevaredagen med
overrækkelse af Slagterprisen og Kantineprisen.
• Relationsskabende aktiviteter overfor detailhandlen, herunder re-lancering af www.goderåvarer.dk, så det nu i
fremstår som et opslagsværktøj, herunder kategoriinddeling, hvor okse- og kalvekød har fået sit eget undersite
med viden om bl.a. dyrevelfærd, fødevaresikkerhed og tilberedning.
• Relationsskabende aktiviteter overfor foodservice, herunder road-seminar for køkkener og grossister.
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Note 2. International afsætning af oksekød til tredjemarkedslande
Tilskudsmodtager: Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektet tager sit udgangspunkt i Kvægafgiftsfondens strategi på indsatsområdet kvalitetsforbedringer, især
aktiviteter om generisk afsætningsfremme af oksekødsprodukter.
Projektets formål er derfor at styrke og/eller forbedre oksekødssektorens generelle position på de internationale
kødmarkeder via afsætningsfremmende aktiviteter samt med fokusering på konkurrencebilledet på de
internationale markeder
Projektets aktiviteter:
1. Indsamling og formidling af markedsinformation
2. Indsamling og formidling af handelsinformation
3. Deltagelse i møder, seminarer og aktiviteter
4. Fastholdelse af eksisterende tredjelandsmarkeder
5. Særligt fokus på Fjernøsten
6. Verdenskort over Oksekød
Note 3. Markedsinformation og statistik
Tilskudsmodtager: Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets hovedformål er at rådgive oksekødssektoren via øget markedsindsigt. Det danner grundlag for at
træffe beslutninger af strategisk og markedsmæssig betydning, som kan øge afsætningen af oksekød både i
Danmark og på eksportmarkeder.
Projektets aktiviteter:
Projektet har været delt op i to opgaver, som sideløbende var med til at skabe markedsindsigt:
1. Markedsinformation
2. Forbrugerindsigter
Ad 1) Markedsinformation
Den første delopgave omkring markedsinformation skabte det helt nødvendige fundament for at kunne
orientere oksekødssektoren om pris- og markedsudviklingen. Aktiviteterne bestod af:
• Markedsnyt for oksekød. Der blev foretaget registrering, analyse og orientering af markeds- og
prisudviklingen for oksekød i ind- og udland. Her blev der inddraget de hovedtendenser, der kan påvirke
oksekød-markedet på kort og lidt længere sigt. Resultaterne blev formidlet via udsendelse af ugentligt
Markedsnyt for oksekød samt ad hoc publikationer.
• Prognoser. På baggrund af markedsforhold, strukturforhold – både danske og internationale – blev der
udarbejdet og formidlet prognoser over priser og udbud. Materialet blev desuden anvendt i forbindelse med
deltagelse i EU-Kommissionens prognosegruppe og andre relevante fora.
• Branchestatistik. Der blev udarbejdet og udsendt en branchestatistik for oksekødsektoren.
• Indberetninger. Hver uge blev der beregnet og formidlet ugentlige prisoplysninger til EU-Kommissionen og
Danmarks Statistik. Disse data var og er af meget stor betydning for at sikre et velfunderet
sammenligningsgrundlag i EU. Til Danmarks Statistik blev der yderligere på månedsbasis sammenfattet antal
slagtninger og levende eksport. Det har været med til at sikre et samlet statistisk overblik.
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Ad 2) Forbrugerindsigter
Den anden delopgave drejede sig om at skabe forbrugerindsigter. Indsigt i forbrugerne på de vigtigste
markeder er helt afgørende for at oksekødssektoren fortsat kan udvikle sig konkurrencedygtigt. Projektet blev
gennemført i tæt samarbejde med projektet ”Øget afsætning af kalve- og oksekød i Danmark”. Aktiviteterne
var:
• Markedsudvikling. Forbrugerindkøb i Danmark blev analyseret på baggrund af dels løbende analysemateriale
hen over året dels mere specifikke analyser. Der blev desuden gennemført analyser af specifikke målgruppers
adfærd, som var afstemt med branchen.
• Forbrugertendenser. Indsigt i forbrugertrends og vigtige markedsudviklinger blev frembragt via analyser af
udviklinger i en række relevante, globale nøgletal – herunder udviklingen i foodservicesektoren.
• Indkøbsoplevelser. Øget indsigt i kunders adfærd i butiksmiljøer blev analyseret.

Note 4. International afsætning af oksekød til Sverige
Tilskudsmodtager: Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at understøtte afsætningen af konventionelt og økologisk okse- og kalvekød på det
svenske BtB-marked (primært detail, sekundært foodservice og industri), herunder at fastholde hhv. udbygge
købspræferencen for produktet blandt målgrupperne på markedet. Endvidere skal projektet bidrage til et større
kendskab til oksekødet og dets fortrin.
Projektets aktiviteter:
Relationsskabende aktiviteter:
• Seminar for svensk detail og foodservice
• Mini-seminarer/Dialogmøder.
Segmenteret målrettet BtB kommunikation:
• Webkommunikation via websitet www.branschinfo-kott.se, herunder optimering af websitet til de primære
målgruppers behov. Optimeringen omfattede implementering af kommunikationsparametrene for oksekød på
sitet, inklusive hermed forbundne, påkrævede tekniske forudsætninger
• Nyhedsservice: Nyhedsbreve (per nyhedsbrev ca. 10 artikler) og news-updates (per news-update ca. 1
artikel)
Note GB1. Oksekødets miljømæssige bæredygtighed - kommunikation af resultater
Tilskudsmodtager: Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Afsætningsfremme
Projektets formål og indhold:
KAF har i 2013 og 2014 støttet afdækning og analyse af oksekødets bæredygtighed – med fokus på miljø- og
klimabelastning i dansk oksekødsproduktion.
Bæredygtighed har fortsat stor bevågenhed og der var derfor behov for at kommunikere om og følge op på
projektets resultater med en målrettet kommunikationsindsats. Dette blev bevilliget i 2015, bl.a. med en
temadag for oksekødssektoren om perspektiverne i bæredygtighed, og en løbende kommunikation omkring
projektets resultater.
Temadagen var ikke dato- og timingsmæssigt mulig at placere i efteråret 2015 som planlagt med deltagelse fra
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nøglepersoner i branchen. Derfor blev der flyttet midler fra 2015 til brug i 1. kvartal 2016 i forhold til
forberedelse og afholdelse af workshoppen.
Workshoppen blev afholdt 28. januar 2016.
Projektets aktiviteter:
I 2016 bestod aktiviteterne i afholdelse af workshop d. 28. januar 2016 og opfølgende møde med detailledet.
Derudover har der løbende været formidling af resultaterne af den store analyse om oksekødet miljøbelastning
bl.a. på fødevaredagen i 2016 og ved en videnskabelig artikel med Århus universitet som forfatter.
Note 5. Fødevaresikkerhed og veterinære forhold
Tilskudsmodtager: Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Kontrol
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er, at sikre oksekødssektoren kontinuerlig adgang til et velfungerende beredskab med hensyn
til veterinære- og fødevaresikkerhedsmæssige problematikker.
Projektet aktiviteter er faglig-teknisk støtte til branchen vedrørende den veterinære indsats på slagterierne, så
det sikres at branchen fastholder og udvikler det nuværende høje niveau for så vidt angår fødevaresikkerhed
og veterinære aspekter.
Projektets aktiviteter:
Projektet skal sikre afsætningsmuligheder for sunde oksekødsprodukter til forbrugere i ind- og udland. Det sker
ved følgende gennemførte aktiviteter;
1. Sikre oksekødsbranchen bedst mulige forhold til såvel slagtning, produktion samt afsætning:
Dette arbejde sikres blandt andet gennem et løbende faglig-teknisk samarbejde med de danske
fødevaremyndigheder vedr. omsætning og implementering af regulatoriske emner. Desuden sker det
internationale arbejde i UECBV’s veterinære arbejdsgruppe, hvor fagspecifikke emner drøftes, og viden/data
forlægges relevante aktører, fx EU Kommissionen.
2. Bidrage til fastholdelse af eksisterende markeder og åbning af nye markeder til afsætning af sektorens
produkter, herunder at koordinere og servicere ifm inspektioner (EU, 3. land, herunder religiøse myndigheder). I
2016 er pågået følgende opgaver:
Kina: Inspektion (oksekød) 11. april til 22. april 2016. Der var tale om et studiebesøg, hvor det primære fokus
var BSE, og hvor inspektørerne blev præsenteret for de danske tiltag på området i hele kæden. Besøget
resulterede i ophævelse af det kinesiske BSE forbud vedrørende udbenet dansk oksekød fra dyr på maksimalt
30 måneder, hvilket er første skridt i arbejdet med at få åbnet for eksport af dansk oksekød til Kina.
Egypten: Inspektion 24. april til 5. maj 2016, hvor der blev set både på oksekød vedr. slagterier og
opskærings/forædlingsvirksomheder. Samtlige besøgte virksomheder blev godkendt til eksport til Egypten.
Korea: Inspektion (oksekød) 19. juni til 30. juni 2016. Inspektionen var en opfølgning på inspektionen i 2015,
hvor koreanerne så på de danske forhold vedrørende BSE. Inspektionen i 2016 havde fokus på generel
fødevaresikkerhed og slagtehygiejne (vores veterinære system og de danske myndigheder). Inspektionen
forløb tilfredsstillende, og næste skridt i forbindelse med åbning af eksport af dansk oksekød til Korea vil blive
ophævelse af det koreanske BSE forbud, hvorefter der vil blive indledt forhandlinger om certifikat og
gennemførelse af inspektioner af enkelt anlæg.
Elektronske certifikater: Landbrug & Fødevarer har sammen med Miljø- og Fødevareministeriet i 2016 lavet et
pilotprojekt for at vurdere, om det er muligt at gøre udstedelsen af eksportcertifikater elektronisk. Landbrug &
Fødevarer bad på vegne af fødevarebranchen Erhvervsstyrelsen (ERST) og Ernst & Young (EY) udarbejde en
rapport om erhvervsøkonomiske potentialer og barrierer i forbindelse med elektroniske eksportcertifikater. EY
gennemførte en række interviews med virksomheder og den endelig rapport er tilgået Fødevarestyrelsen og
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branchen.
Håndtering af øvrige certifikatppgaver:
Certifikat til Sydafrika vedr. oksekollagenfibre, la 23,0-5628
Certifikat til USA, tørrede proteiner som råvare til fremstilling af petfood til USA, la 23,0-5605.
Inspektions- og certifikatarbejdet er i relevant omfang sket i samarbejde med DSM.
3. Fokusere på optimering af kødkontrollen såvel udførslen som udgiften hertil: Dialog med Fødevarestyrelsen
om håndtering af SRM og kroppe til godkendt udbening (kvæg). Grundet de mere lempelige SRM regler har det
været nødvendigt at ændre på kravene til dokumentation for afsendt SRM fra virksomhederne, og der er
udarbejdet og opnået enighed vedr. nyt forslag hertil.
4. Vedligeholde og udvikle Branchekoden for kreaturslagterier og opskæringsvirksomheder. Branchekoden er
opdateret i henhold til gældende lovgivning. Dette er sket i samarbejde med DSM. Følgende afsnit er
opdateret;
Frivillig del af branchekoden:
Afsnit 15.1 Eksport; Opdatering af oversigt over certifikater på oksekødsområdet ved eksport til tredjelande er
opdateret ved ændringer i certifikater (5 gang i 2016).
Udarbejdelse af afsnit 15.4 Japan indeholdende de særkrav, som er ved eksport af fersk kød og spiselige
slagtebiprodukter til Japan.
Oprettelse af kapitel 16. Baggrundsviden – rapporter. I dette kapitel vil fremadrettet blive lagt rapporter eller
anden baggrundsviden, som er nyttig at have liggende let tilgængeligt. Nuværende er lagt rapporter vedr.
hygiejnisk slagtning fra DMRI. Aftalt at dette skal udbygges.
Branchekoden:
Dyrevelfærd; Tilretning af de endelige ændringer som følge at henvendelse fra FVST, som opfølgning på FVOinspektion. (mail 7. april)
Engelske oversættelser (primært til brug ved inspektioner)
Følgende afsnit er lagt i Branchekodens afsnit 38, som indeholder de engelske afsnit af branchekoden. Det
drejer sig om nedenstående afsnit i den danske udgave;
Afsnit 9 Hygiejne; Afsnit 10 Rengøring og desinfektion; Afsnit 23.1 Flowdiagram – slagtning;
Afsnit 23.6 Levende syn; Afsnit 24.5 PM kontrol af produkter
I de danske afsnit er der lavet en krydshenvisning til den engelske udgave.
Revideret afsnit vedr. tilbagetrækning: Udarbejdelse og indsendelse til FVST af opdateret afsnit omkring
tilbagetrækning. Opdatering er sket på baggrund af ny vejledning fra Fødevarestyrelsen. Ligger fortsat til
vurdering hos Fødevarestyrelsen.
5. Drive netværk og udviklingsopgaver i relation til hygiejne, proces og egenkontrol. I samspil med DMRI og
DSM er følgende opgaver pågået;
Prøveprojekter: Afholdelse af møde på L&F’s initiativ med Fødevarestyrelsen og branchen om
prøveprojekterne (tidligere CKL-projekterne). Mødet var en opfølgning på et lignende møde afholdt i november
2015. Resultatet af 2016-mødet var - udover en givtig erfaringsudveksling vedrørende problemstillinger
forbundet med prøveprojekterne – et fortsat arbejde med at smidiggøre virksomhedernes arbejde med
prøveprojekterne samt Fødevarestyrelsens afholdelse af et bredt brancheorienteret møde om prøveprojekterne
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24. oktober 2016.
Udarbejdelse af EU slagtehygiejne vedledning i UECBV regi: En underarbejdsgruppe under UECBV’s
veterinære arbejdsgruppe har arbejdet på en EU slagtehygiejnevejledning for rødt kød. Vejledningen er næsten
færdig og blev ved to lejligheder præsenteret for EU’s kontrolorgan, Directorate Sante F (tidligere FVO), i
Irland i 2016. Hensigten med vejledningen er at få denne godkendt af EU, hvilket har medvirket til en generisk
tilgang til, hvordan slagtehygiejnen for det røde kød kan optimeres ved brug af ”best practices” og metoder til
effektmåling m.v. på virksomhederne.
Kølekæden: Der er gennem hele 2016 blevet arbejdet på en mere hensigtsmæssig og optimal tilgang for
transport af kølet kød. Arbejdet sigter mod at tage de teknologiske fremskridt i anvendelse for så vidt angår
muligheder for at køle kød under transport.
Fødevarekontaktmaterialer: Der er afholdt en faglig konference vedr. Fødevarekontaktmaterialer. Temaet var
samspil i hele kæden og med fokus på at fremme kommunikationen imellem udstyrsproducent og bruger.
Målet var at sikre, at det er de rigtige krav der stilles og at medvirke til en øget, og fælles, forståelse for de krav
der stilles vedr. Fødevarekontaktmaterialer.
Hyginea: Der har været udarbejdet bidrag til Hyginea-projektet vedr. arbejdspakke: “A baseline study on
hygiene in selected abattoirs in the European Economic Area” hvor hidtil 18 slagterier i Norge, Storbritannien,
Spanien og Tyskland er besøgt. Endnu to slagterier skal efter planen besøges, herunder et dansk slagteri.
Dette arbejde vil pågå under vores projekt for 2017.Der har været gennemført en workshop om denne
arbejdspakke hvor der blev præsenteret resultater og diskuteret det videre arbejde. I projektets arbejdspakke
vedr. “Develop of a protocol for international baseline studies on hygiene in beef and sheep abattoirs based on
proper laboratory experimental design” er der udarbejdet en artikel, som pt. er indsendt til 2. gangs review.
Biocider: Miljøstyrelsen har indført krav om giftfri bekæmpelse af blandt andet gnavere. I den forbindelsen er
der aftalt en tilgang til bekæmpelsen, som sikre at virksomhederne kan gøre de nødvendige tiltag for at sikre at
fx gnavere fortsat kan bekæmpes og derved ikke udgør en risiko for smittespredning.
6. Udvikle og optimere mulighederne for anvendelse af animalske og spiselige biprodukter. Der har igennem
2016 været arbejdet med sagen vedrørende manglende mulighed for eksport af forarbejdet animalsk protein
(PAP) fra EU til tredjelande. Dette blev endelig løst i december 2016.
7. Optimere dataanvendelse på det veterinærfaglige område: Der er aftalt og implementeret en ny elektronisk
indberetningsmodel med Fødevarestyrelsen vedr. data fra ferskkødsovervågningen.
Note 6. Overvågning via slagtedata
Tilskudsmodtager: Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Projektets overordnede hovedformål er bidrag til sygdomsforebyggelse gennem indsamling og kvalitetssikring
af slagtedata for samtlige kreaturslagtninger i Danmark. Der arbejdes på at optimere systemet, herunder
udvikling mod øget brug af digital formidling af data. De indsamlede data skal indberettes og anvendes både
internt i branchen men i høj grad også af Fødevarestyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.
Projektets aktiviteter:
1. I branchen opsamles slagtedata for alle kreaturslagtninger på autoriserede slagtesteder i Danmark.
Slagtedata indeholder såvel obligatoriske som frivillige oplysninger fra kreaturslagterierne eksempelvis
klassificeringsdata, priser, sygdomskoder osv. Dataene bearbejdes og kvalitetssikres inden de bliver overført til
en række modtagere. Dette følger en nærmere fastlagt procedure. Efter bearbejdning bliver de sendt til en
række interne og eksterne interessenter, bl.a.:
• Kvægdatabasen til brug for rådgivningstjenesten og Fødevarestyrelsen
• Fødevarestyrelsen - BSE-prøveudtagningsrapportering
• Landbrugs- og Fiskeristyrelsen – slagtepræmier.
• Klassificeringsudvalget
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• Direkte tilbagemelding om sygdomsovervågning i primærbesætningerne
• Beredskab ved opgaver vedr. sundhedstilstand
2. Der gennemføres kontrol af korrekt udtagning/indsendelse af BSE-prøver, samt med modtagelse af
prøvesvar. Ved fejl gives meddelelse til den pågældende virksomhed pr. mail. Hvis fejl ikke rettes følges op fra
L&F.
3. Der gennemføres kontrol med udtagning af målrettede blodprøver. Evt. mangler/fejl rapporteres til Seges,
Kvæg, som sørger for genudpegning af besætningen til blodprøvetagning.
4 Gennem tilpasning/ændring af programmer udvikles driften mod øget brugervenlighed og digital
kommunikation med andre aktører og systemer – herunder Fødevarestyrelsen. Der kan ved øget brug af digital
formidling af data opnås større sikkerhed i anvendelsen af de data, der ligger i Slagtedatabasen for Kvæg.
Note 7. Styrket Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse
Tilskudsmodtager: Kødbranchens Fællesråd
Hovedformål: Uddannelse
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det vurderes, at det ikke har markedsmæssige
konsekvenser og derfor ikke påvirker konkurrenceforholdene.
Projektets formål og indhold:
Projektet har til formål at øge samspillet imellem erhverv, GTS og videninstitutioner på kødområdet og
relaterede brancher for derved at styrke og initiere innovation og forskning på kødområdet til gavn for
erhvervets konkurrenceevne. Desuden styrkes de kødfaglige universitetsuddannelser, kødbranchen brandes
på universiteterne og der rekrutteres flere studerende for dermed at øge rekrutteringsgrundlaget til erhverv og
videninstitutioner.
Projektets aktiviteter:
Projektet består af 2 indsatsområder
- Øget og styrket forskning og innovationskraft
- Mere og bedre videregående uddannelse samt rekruttering og branding
I. Øget og styrket kødforskning
3 styregruppe-møder for det kødteknologiske professorat på KU:
Støttende funktioner til professoratet (matchmaking, ansøgningsmuligheder mm.)
Opbygning af viden om erhvervets forskningsbehov samt udbygget netværk (udarbejdelse af
forskningsstrategi)
Match-making bredt i mellem forskere og erhverv gennem ”forsker-ekskursion”
Gearing af offentlige og private midler ved at øge koordinering imellem projekter, informere om calls og
initiering af nye samarbejder, samt faglige indspil til forskningsprogrammer
Sekretariatsservice af netværket Muscle Based Food Network (2 koordinerende møder + 2 faglige seminarer).
Netværket er placeret på Danish Food Clusters platform.
Facilitering af studentersamarbejde (3 samarbejder i 2016)
II. Mere og bedre kødfaglig universitetsuddannelse samt rekruttering og branding:
Sekretariatsbetjening af Industrikontaktudvalget
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Koordinering af stor indsats til reorganisering og branding af kødvidenskabelig uddannelse
Markedsføring af kødbranchen overfor de studerende, aktiviteter var:
Studietur til Jylland (producent, slagteri og forædling)
Praktik-studietur
Tema-aften og kød og økologi
Pølsemagerkursus
MRSA foredrag
Alumne netværksmøde
Temaaften om kød og sundhed/ernæring
Formidling om og facilitering af studieophold, praktik mm. via Facebook og linked-in for studerende

Note 8. Overvågning for smitsomme kvægsygdomme
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at:
• sikre den lovomfattede og frivillige overvågning for smitsomme kvægsygdomme (IBR, BVD, Salmonella
Dublin, B-streptokokker)
• dokumentere et højt veterinært stade indenfor smitsomme kvægsygdomme og zoonoser i Danmark med
henblik på at sikre eksporten
• sikre detektion af indslæb af de nævnte infektioner, så beredskabet hurtigst muligt kan iværksættes
Projektets aktiviteter:
Alle beskrevne faglige aktiviteter er gennemført i 2016 med følgende uddybninger:
• Handlingsplanen for 3. og sidste fase af bekæmpelsen af Salmonella Dublin blev justeret i samarbejde med
Fødevarestyrelsen. Arbejdet resulterede i en ny bekendtgørelse, der trådte i kraft den 1. juni 2016. Målet er
fortsat, at dansk kvægbrug skal blive fri for infektionen. Der er besøgt 64 besætninger, heraf 2
slagtekalvebesætninger, med det mål at yde supplerende salmonellarådgivning
• Projektet har gennemført overvågning for Infektiøs Bovin Rhinotracheitis (IBR), Bovin Virus Diarré (BVD),
Salmonella Dublin og B-streptokokker
• Arbejdet med at implementere krav til eksportører af levekvæg om tilslutning til Danish Standard om vask af
transportkøretøjer ved grænsen blev fortsat i 2016
• Der blev arbejdet videre med udmøntningen af L&F, Kvægs politik og strategi for smittebeskyttelse.
• Der var sammen med Fødevarestyrelsen, DTU-Vet, KU-Sund og L&F deltagelse i en arbejdsgruppe under
Fødevareøkonomisk Institut, hvor de nationale udgifter til mund- og klovsygeberedskabet og
svinepestberedskabet er beregnet både for erhvervet og det offentlige
• Der var deltagelse i en af Fødevarestyrelsen nedsatte arbejdsgruppe om en ny campylobacter-handlingsplan

26

Note 10. Infektioner hos kalve og opdræt – sundhed frem for behandling
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet er at hæve sundheden blandt kalve og opdræt gennem øget viden om udbredelse og
smittemønstre, samt viden om betydningen af smitteforebyggende indsats af luftvejs-og tarminfektioner.
Derved kan antibiotikaforbruget nedsættes, og dermed mindskes risikoen for udvikling af resistente bakterier.
Projektets aktiviteter:
I 2016 er der gennemført følgende aktiviteter:
Arbejdspakke 1. Kontrol med lungebetændelser.
• En analyse af udbredelsen af to virusinfektioner (BRSV og Corona virus) er blevet foretaget i 2016 med
baggrund i en omfattende screening af tankmælksprøver for antistoffer mod disse infektioner gennemført i
2015
• En screening af 1-3 enkeltdyr i 316 besætninger for antistoffer mod BRSV og Corona virus på baggrund af
mælkeprøver fra førstekalvskøer udtaget ved ydelseskontrol
Arbejdspakke 2. Kontrol med cryptosporidie-diarré.
• I fem mælkeleverende besætninger med diarréproblemer som følge af cryptosporidiose er der igangsat
optimering af hygiejne, fodring og øvrigt management efter ”best practice” principper.
Note 9. Mycoplasma i slagtekalvebesætninger
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Hovedformålet er at understøtte profitabel produktion af slagtekalve i Danmark gennem udvikling af ny viden
om Mycoplasma bovis og demonstration af effekten af implementering af denne viden i produktionen og
rådgivningen. Fokus i projektet er sygdomsforebyggelse og målrettet bekæmpelse af infektion med
Mycoplasma bovis og andre luftvejsinfektioner. Projektets konkrete formål er at udrede betydningen af infektion
med Mycoplasma i danske besætninger med slagtekalve.
Projektets aktiviteter:
Der er gennemført følgende aktiviteter:
AP1: Udbredelse af Mycoplasma bovis -infektion i slagtekalvebesætninger
• Undersøgelse af forekomsten af antistoffer mod Mycoplasma bovis blandt kalve ved slagtning
• Undersøgelse af sammenhæng mellem Mycoplasma antistoffer ved slagtning og formodet infektionsniveau i
leverandørbesætninger
• Intensiv undersøgelse af infektionsforløb blandt nyindsatte kalve i ”starter-stalden” i fire store
slagtekalvebesætninger
AP2: Diagnostik som hjælpemiddel til håndtering af luftvejsinfektioner
• Gennemførsel af en række forskellige diagnostiske test på syge kalve i 4 store slagtekalvebesætninger
• Gennemførsel af diagnostik-kurser for praktiserende dyrlæger
AP3: Beskrivelse af effektiv smittebeskyttelse i slagtekalvebesætninger
• ”Good management practice” manual for effektiv smittebeskyttelse mod Mycoplasma bovis
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Note 12. Indsætter strategi i slagtekalvebesætninger
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at forbedre produktionsøkonomien i slagtekalveproduktionen ved at hæve sundheds- og
produktionsniveauet blandt kalve og slagtekalve. Projektet beskriver, hvordan flere forskellige relevante
indsætnings- og fodringsstrategier påvirker sundhed og produktion hos både kalve og slagtekalve.
Projektets aktiviteter:
Der er gennemført følgende aktiviteter:
1. Demonstration af ”Alt ind - alt ud princippet”.
Betydningen af alt-ind/alt-ud (AI/AU) princippet er undersøgt i 8 slagtekalvebesætninger, hvoraf de 4 praktiserer
AI/AU og de 4 er udvalgt som sammenlignelige kontrol-besætninger. Der er gennemført besøg i AI/AU
besætningerne, og der er i alle 8 besætninger indsamlet info omkring bedrifterne og bedrifterne er blevet
risikovurderet ift. hinanden. Kalvene fra specifik én indsættelse er i hver af de 4 AI/AU besætninger blevet fulgt
tæt med sundhedsscreeninger og medicinregistreringer er indsamlet. Alle 8 bedrifter har vejet kalvene ved
indsættelse samt efter fravænning.
2. Demonstration af sen flytning af kalve fra mælkeproducenter.
• I AP2a er betydningen af sen og normal flytning af kalvene fra mælkeproducenter undersøgt. Der laves
undersøgelser i 3 slagtekalvebesætninger, som modtager kalve både normalt (ca. 3-4 uger gamle) og sent (810 uger gamle fravænnede kalve). Alle kalveleverandører blevet interviewet og leverandører til sent indsatte
kalve er blevet besøgt. De tre slagtekalvebesætninger er blevet besøgt og der er indsamlet information. Over
en periode på 3 måneder er indsatte kalve blevet fulgt tæt med sundhedsscreeninger og medicinregistreringer
er indsamlet. Sundhedsscreeningerne gør det muligt at vurdere kalvenes generelle trivsel efter indsætning.
Slagtekalveproducenterne har foretaget punktvejninger af indsatte kalve.
• I AP2b søges betydningen af vaccination mod BRSV i leverandørbesætningen for slagtekalvenes sundhed og
trivsel undersøgt. Der er igangsat indledende aktiviteter mhp. at afdække, hvilken vaccinationsstrategi, der kan
anvendes. Aktiviteterne gennemføres primært i 2017.
3. Dataanalyse af mælkemængdens betydning for slagtekalvenes klassificering.
Der er lavet opgørelse af, hvad mælkefodringsniveauets betydning har for kalvens senere præstationer som
slagtekalv. I projektet ”mere fokus på småkalve” blev småkalve fodret på høj (10L per dag) eller moderat (6L
per dag) mælk. Disse kalve er nu alle slagtet, og i arbejdspakken er slagteresultaterne analyseret for at se på
langtidseffekten af mælkefodringsniveau på tilvækst og slagteresultater.

Note 11. Effektiv og lønsom naturpleje
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Rådgivning
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at fremme en effektiv og lønsom naturpleje vha. kreaturer gennem faglige aktiviteter, der
bidrager til regelafklaring, oplysning om tilskudsmuligheder, gennemskuelig kontrol af naturpleje-indsatsen
samt information til landmænd om god management og rationel drift ved naturpleje. Udredning af særlige
udfordringer ift. kontrol med økologiske arealer og/eller økologiske kreaturer inddrages i projektet.
Projektets aktiviteter:
I 2016 er der gennemført følgende aktiviteter:
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AP1. Gennemskuelig naturpleje:
• Viden i spil via faglige oplæg om aktuelle problemstillinger mht. regelafklaring og kontrol
• Information til landmænd om tilskudsregler, god management og rationel pleje
• Der er formidlet viden om, hvordan man kan måle effekten af naturpleje
• Erfaringsudveksling mellem naturplejere, gennemført som naturtjek, dvs. et besøg sammen med rådgiveren
hos 12 naturplejere for at fremhæve gode eksempler på naturpleje og afsætning af kød
AP2. Udegående dyr:
• Faglig udredning af løsningsmuligheder for krav om læskur til udegående dyr
• Der er udarbejdet faktaark om regler for udegående dyr
AP3. Bedre rådgivning:
• Den lokale rådgivning er styrket og videreudviklet gennem netværksaktiviteter og møder med kommuner
• Udarbejdelse af artikler og anden information om tilskud, naturpleje og regler knyttet hertil
• Opdatering af faktaark vedrørende naturpleje, og der er udarbejdet nye faktaark om regler for udegående dyr,
økonomi i naturpleje samt om særlige økologiregler, der skal være fokus på ved naturpleje med græssende
dyr.
• Der har været afholdt to workshops om naturpleje og økologisk produktion.
AP4. Økonomisk benchmarking:
• Analyser af ”hvad de gør, der tjener penge på naturpleje (græsning og/eller kød)?”
• Analyse af nøgletal fra naturplejebedrifter, der tjener penge på græsning sammenlignet med dem, der tjener
penge på kød.
Note 13. Hold sundheden inde og sygdommene ude - DEMO
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne /
Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Projektets formål har været at gennemføre en række demonstrationsaktiviteter, der understøtter dansk
kvægbrugs branchepolitik for smittebeskyttelse, så niveauet af smittebeskyttelse forbedres, både i
besætninger, mellem besætninger og nationalt for at understøtte det overordnede formål, at nedbringe risikoen
for smitteoverførsel til danske kvægbrug, så det høje sundheds- og produktionsniveau kan fastholdes og
udbygges. Set i dette lys er effektiv national, regional og besætningsspecifik smittebeskyttelse at betragte som
aktiv risikostyring og dermed en central parameter, jævnfør Landbrug & Fødevarer Kvægs vision om, at dansk
kvægbrug skal være EU´s mest konkurrencedygtige.
Projektets aktiviteter:
Følgende aktiviteter er gennemført i 2016:
1)Gennemførsel af staldskole/erfagruppe-forløb om smittebeskyttelse
Der er afviklet og demonstreret praktisk smittebeskyttelse i 8 besætninger i form af fire staldskoleforløb.
Staldskolerne har omhandlet vask- og desinfektionsprocedurer, kalvemanagement, yversundhed, generel
intern og ekstern smittebeskyttelse samt klovsundhed. I staldskolerne deltog nationale og internationale
eksperter på smittebeskyttelsesområdet og evalueringerne af staldskoleforløbet viste generel stor tilfredshed
blandt deltagerne. Viden om praktisk smittebeskyttelse er desuden formidlet ved hjælp af et
smittebeskyttelsesspil, der tester deltagernes viden om, hvor de forskellige smitterisici er lokaliseret på en
kvægbedrift.
2)Protokol for dokumentation af rengøringskontrol i nøgleområder

29

Der er gennemført en demonstration af procedurer for korrekt rengøring og desinfektion i otte individuelle
kvægbesætninger, hvor rådgiver, dyrlæge og desinfektionsrådgiver er kommet med input til en vejledning.
Vejledningen er derefter udarbejdet i tæt samarbejde med professionel desinfektionsrådgiver og i alt 11
protokoller er udarbejdet. Der er desuden besøgt yderligere ni malkekvægsbesætninger for at demonstrere
effekten af tilstrækkelig rengøring af koens patter før malkning.

3)Skabelon for en besætningsspecifik oversigt/plan over bedriften
Visuel demonstration af konkrete smitterisici er udført i ti malkekvægsbesætninger, hvor personalets daglige
rutiner er fulgt fra arbejdsdagens begyndelse. Besøgene blev afsluttet med synliggørelse for og diskussion
med besætningspersonalet af besætningsområdets eksterne og interne kørselsruter samt smittespredning i
forbindelse med malkning. Der er lavet en interaktiv og besætningsspecifik oversigt for hver bedrift ved at
anvende spillepladen i det udarbejdede smittebeskyttelsesspil i kombination med de udarbejdede spørgsmål og
billeder fra besætningsbesøget. For at understøtte og demonstrere visuel information om konkrete smitterisici
er der udarbejdet en dogmefilm med kritiske kontrolpunkter.
4)Afholdelse af kursusforløb for rådgiver og dyrlæger
I april 2016 er uddannelsesforløbet vedrørende smittebeskyttelse afviklet over 2 dage. Første kursusdag
bestod af en teoretisk gennemgang af national, ekstern og intern smittebeskyttelse, ved foredragsholdere med
specialistviden i smittebeskyttelse. Den teoretiske gennemgang blev fulgt op af en praktisk gennemgang en
uge senere ved deltagelse og interaktiv læring i en malkekvægsbesætning, bl.a. med internationale
interessenter som Arla Foods og Viking Genetics som indlægsholdere.
Note 14. Hold sundheden inde og sygdommene ude - UDVIKLING
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne /
Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at nedbringe risikoen for smitteoverførsel til danske kvægbrug, så det høje sundheds- og
produktionsniveau kan fastholdes og udbygges. Set i dette lys er effektiv national, regional og
besætningsspecifik smittebeskyttelse at betragte som aktiv risikostyring og dermed en central parameter,
jævnfør Landbrug & Fødevarer, Kvægs vision om, at dansk kvægbrug skal være EU´s mest
konkurrencedygtige.
Projektets aktiviteter:
Projektet har haft fire arbejdspakker, hvor alle fire arbejdspakker er startet op i 2015 og afsluttet i 2016.
Følgende aktiviteter er gennemført i 2016:
1)Manual for ”best practice”
Der er udviklet yderligere to drejebøger til korte film, der viser ”best practice” for håndtering af risikofaktorer for
smittespredning internt i danske besætninger. Drejebøgerne har et omfang på 3-6 sider og omhandler
smittebeskyttelse i forbindelse med følgende områder: kælvningsafsnit, malkning, yverbrænding, indgivelse af
medicin, slagtekalveproduktion, management af sandsenge, råmælksfodring, mælkefodring og ko-hygiejne. I
2016 er der udviklet en drejebog om råmælksfodring og mælkefodring. For at kunne udvikle drejebogen om kohygiejne var det nødvendigt at indsamle viden om hygiejneniveauet i danske malkekvægsbesætninger.
Hygiejnen på henholdsvis yver og ben blev undersøgt i 18 malkekvægsbesætninger med enten spaltegulv eller
fastgulv, heraf er 9 besætninger undersøgt i 2016.
2)Beslutningsstøtteværktøj til analyser af flyttemønstre
På baggrund af viden fra litteraturen og workshoppen vedrørende beslutningsstøtteværktøj til analyser af
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flyttemønstre afviklet i 2015 blev der i 2016 færdigudviklet et beslutningsstøtteværktøj med kategorisering af
alle danske besætninger på baggrund af data fra 2015 (antallet af tilførte dyr, antallet af leverandører, antallet
af leverancer, besætningsstørrelse og kvægtæthed/område). Besætningerne er blevet kategoriseres ud fra en
statistisk udregnet smittescore, hvor besætningen antages at udgøre en større risiko med stigende smittescore.
Endvidere er betydningen af husdyrsmarkederne og dyrskuerne en integreret del af værktøjet og er dermed
med til at danne grundlaget for beslutningsstøtten.
3)Uddannelsesforløb
Udvikling af kursusmateriale, tilrettelæggelse og planlægning af kurset blev tæt koordineret med projektet ”Hold
sundheden inde og sygdommene ude – vidensoverførsel”. I 2016 blev kursusmaterialet færdigudviklet og selve
uddannelsesforløbet er afviklet i form af kursus den 12. og 19. april 2016 i projektet ”Smittebeskyttelse – Hold
sundhed inde og sygdommene ude – Vidensoverførsel” med bred opbakning fra praktiserende dyrlæger,
kvægbrugskonsulenter og landbrugsskolelærere.
4)Værktøj til prioritering af indsatsområder i forhold til forbedret smittebeskyttelse i forbindelse med nybyggeri
eller større ombygninger
I 2016 er der afprøvet retningslinjer for fysiske forhold i besætninger, der tilgodeser god eller optimal
smittebeskyttelse under forskellige produktionsvilkår, samt et værktøj til prioritering af elementer, der har med
smittebeskyttelse at gøre, i forbindelse med projektering ved nyetablering eller udvidelse. Det samlede værktøj
er afprøvet i samarbejde med landmænd og tre bygningskonsulenter og efterfølgende justeret og
færdigudviklet.
Note 15. Sikker overgang fra mælk til fast foder – optimal trivsel af slagtekalve
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet er at skabe grundlag for forbedret sundhed og produktivitet i slagtekalveproduktionen med særlig
fokus på øget tilvækst og reduceret medicinforbrug.
Desuden er formålet at udvikle forebyggelsesstrategier baseret på proaktiv management og optimal
ressourceudnyttelse til gavn for producenter og kvægbrugets image.
Projektets aktiviteter:
Projektets faglige aktiviteter gennemføres i 4 arbejdspakker og koordineres af en fælles projektledelse.
Det har af tekniske årsager været nødvendigt at lave to modifikationer i forsøgsplanen i forhold til ansøgningen.
Se årsagerne beskrevet i punkt 3. Nedennævnte beskrivelse viser, hvad der er/bliver udført.
AP1. Opgørelse på Kvægdatabasen og registreringer fra besætninger af sygdomsforekomst og me-dicinering
omkring fravænning og i overgangsperioden
• Analyse af data fra Kvægdatabasen og besætningsdata af sammenhæng mellem kalvens sundhed i
fødselsbesætningen, omkring fravænning og i overgangsperioden på kalvens tilvækst, vægt, klassificering,
dødelighed og forekomsten af slagtefund. Herunder om kalvens alder og evt. vægt på flyttetidspunktet fra
malkekvægsbesætningen har betydning for, hvordan den klarer sig sundhedsmæssigt i overgangsperioden.
• Vidensyntese, der kortlægger årsager til nedsat trivsel, kompromitteret immunforsvar og øget sygdom i
overgangsperioden og identificerer mulige indsatsområder til styrkelse af kalvens trivsel og sundhed. Syntesen
omfatter såvel management som ernæringsmæssige faktorers betydning og skal give en vurdering af effekten
af forskellige indsættelsesstrategiers betydning.
AP2. Bedst mulig mælkefodringsmanagement, der fremmer kalvens optagelse af fast foder i overgangsperioden
• Et forsøg med 64 indkøbte tyrekalve (8 bokse med hver 8 kalve). Kalvene indgår i forsøg fra 2-3 ugers
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alderen og bliver mælkefodret med mælkeautomater. Virkningen af 2 forskellige mælketildelingsstrategier og
virkningen af portionsstørrelse undersøges i et 2 x 2 faktorielt design fra 2 til 8 ugers alderen.
• Kalvenes adfærd registreres via videooptagelser og virkningen af mælkefodringsstrategi og portionsstørrelse
på ’tid brugt på optagelse af fast foder’ (kraftfoder og hø), samt ’unormal sutteadfærd’ og ’urindrikning’
undersøges.
• Kalvene følges til 2 uger efter fravænning, og tilvækst og foderforbrug beregnes. Virkningen af
behandlingerne på kalvens immunstatus og ’robusthed’ vurderes på baggrund af målinger i blod af
immunglobuliner, vitamin E, og D, IGF-I og en akutfase protein markør.
AP3. Kalvens immunologiske og ernæringsmæssige status med fokus på D og E-vitamin.
Der gennemføres to typer af forsøg/afprøvning.
• Der anvendes 32 kalve fordelt på 4 behandlingshold til forsøget. De fodres på mælkeerstatning indtil
fravænning efter fastsat plan (jf. AP2-AP4 forsøget gennemført i efteråret 2016). Senest 3 uger før fravænning
enkeltopstaldes kalvene og 2 uger før fravænning deles kalvene i 4 grupper med 8 i hver og sættes på
forsøgsfoder. Fra 2 uger før fravænning til 2 uger efter fravænning tildeles kalvene dagligt følgende mængde
og type af vitamin E som topdressing på kraftfoderet:
o Kontrolhold, ingen ekstra tilskud af vitamin E udover kraftfoderets norm
o 235 mg RRR-α-tocopherol (naturlig alkoholform)
o 235 mg RRR-α-tocopherylacetat
o 350 mg all-rac-α-tocopherylacetat
• Virkningen af vitamintilskuddet på kalvens immunstatus og ’robusthed’ vurderes på baggrund af målinger i
blod af immunglobuliner, vitamin E, og D, IGF-I og en akutfase protein markør.
• I kommercielle slagtekalvsbesætninger gennemføres en tilsvarende afprøvning med den fra AP3 forsøgets
bedste vitamin E behandlingsstrategi op mod besætningens normale foder i større målestok, hvor kalvene før
og efter fravænning stikprøvevis blodprøves med henblik på analyser for ovenstående markører. I praksis
lægges hovedvægten af registreringerne på tilvækst, sygdomsregistreringer og medicinforbrug. Aktiviteterne i
praksis vil omfatter 4-6 slagtekalvebesætninger og min. 3-500 kalve.
AP4. Strategier for overgangsfodring af kalve, der sikrer optimal sundhed og trivsel
• Aktiviteterne koordineres med AP2 og AP3. Undersøgelsen benytter de samme 64 kalve som indgår i AP2,
idet kalvene allokeres på fodringsbehandling balanceret for behandlingerne i mælkefodringsperioden.
• Der gennemføres to forsøg med hver 32 kalve, idet der indgår 4 bokse med hver 8 kalve per forsøg. I forsøg
A sammenlignes virkning af overgang fra mælk til enten; 1. en pelleteret kraftfoderbaseret fodring eller til 2. frit
valg mellem pelleteret kraftfoder og et fuldfoder, begge med samme proteinindhold, høj energikoncentration og
lav fylde. I forsøg B sammenlignes overgang fra mælk til enten 1. frit valg mellem pelleteret kraftfoder og et
fuldfoder eller til 2. kun adgang til fuldfoder.
• Kalvenes individuelle optagelse af kraftfoder måles med foderautomater. Fuldfoderoptagelsen kan kun måles
boksvis. Kalvenes tilvækst følges ved ugentlige vejninger (10-18 uger).
• Virkningen af overgangsfodringerne på kalvens immunstatus og ’robusthed’ vurderes på baggrund af analyser
af blod/fæces-prøver og omfatter bl.a. immunglobuliner, vitamin E og D3, IGF-I, cortisol og haptoglobin A.
• Ved 18 uger sælges kalvene til en dygtig slagtekalveproducent, hvor de fodres ensartet frem til slagtning.
Data for tilvækst, slagtekvalitet og slagtefund for disse 64 kalve vil indgå i forsøgsopgørelsen.
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AP5. Projektledelse, styregruppe, koordinering, publicering og temamøder
• Denne arbejdspakke koordinerer de forskellige aktiviteter og sikrer fremdrift i projektets arbejdspakker samt
afholdelse af projektmøder og følgegruppemøder. Økonomi og overordnet projektledelse samt faglig
afrapportering og formidling varetages heri. Desuden varetages koordineringen til andre projekter på området
(se 2.7).

Note 16. Billig fodring af slagtekalve – konsekvenser for klimaaftryk, sundhed og økonomi
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at fastlægge konsekvenserne af at anvende en billig fodring af slagtekalve og ungtyre
baseret dels på hjemmeavlet foder og dels på alternative billige fodermidler fremfor traditionelt indkøbt
pelleteret kraftfoder på dyrenes sundhed, produktivitet, slagtekvalitet og klimapåvirkning samt på
totaløkonomien.
Projektets aktiviteter:
Projektet indeholder 3 arbejdspakker:
A. Målinger af metan-emissionen (+ foderoptag og tilvækst) fra tyrekalve fodret med 4 meget forskellige
rationer, forventes at kunne beskrive variationen i klimabelastningen, således at de fleste relevante fodringers
klimabelastning vil kunne estimeres ved interpolation mellem disse 4 niveauer.
B. Praksisafprøving af billige og relevante fodringer i hver af 4 store slagtekalve/ungtyrebesætninger. I hver
besætning afprøves der to fodringer, optimalt samtidigt. Der anvendes besætningens nuværende fodring samt
en fodring der påtænkes anvendt i besætningen fremover. Foderomkostninger, sygdom/sundhed inkl. fradrag
ved afregning, slagtekvalitet mm. måles/beregnes.
C. Resultaterne fra A. og B. anvendes til at analysere betydningen af de forskellige fodringer, for totaløkonomi
og det samlede klimaaftryk, herunder også klimabidraget fra foderproduktionen.

Note 17. Årsager til hoste ved slagtekalve (HosteKalv)
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Udbrud af luftvejslidelser er det største sygdomsproblem i specialiserede slagtekalvebesætninger.
Projektets formål er at fremskaffe viden og hermed rådgivningsgrundlag for målrettet reduktion af
antibiotikaforbruget til luftvejslidelser i slagtekalveproduktionen igennem forbedret diagnostik.
Projektets aktiviteter:
I 1. halvår af 2016 er der blevet søgt tilladelse til Dyreforsøg omkring projektet. Dyreforsøgstilsynet mente ikke
at der var behov for tilladelse til at udføre den planlagte prøveudtagning. Med henblik på rekruttering af
besætninger med sygdomsudbrud har der været tæt kontakt imellem projektledelse og slagtekalverådgiver
(DLBR slagtekalve) og der har været afholdt møder, samt udarbejdet informationsmateriale omkring projektet.
Slagtekalverådgiveren har kontaktet alle de producenter hun havde kendskab til og AU har kontaktet udvalgte
herudover (fundet via systematisk gennemgang af CHR-register) indenfor et geografisk område på ca. 2 timers
kørsel fra AU Foulum. Derudover er der skrevet ud til praktiserende dyrlæger i samme område med henblik på
at skabe opmærksomhed omkring projektet.
I efteråret 2016 har der været 4 udbrud i af lungebetændelse indenfor de beskrevne kriterier og der er udtaget
28 prøver og prøveudtagelsesproceduren er foregået som planlagt. I projektet har vi responderet på alle
henvendelser. Bakteriologisk undersøgelse og resistensundersøgelse er foretaget, mens de
virologiske/serologiske undersøgelser afventer at prøveopsamlingen er afsluttet. Der har været afholdt
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koordineringsmøde med andre projekter omkring luftvejsdiagnostik ved kalve, hvortil der er udarbejdet en
midlertidig resultatopgørelse. Ultimo 2016 er der ansøgt om forlængelse/overførsel af dele af projektet til 2017
for at forlænge perioden for opsamling af prøver fra kalve.
Note 18. Værktøj til beregning af mælke- og kødproduktionens klimaaftryk
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at udvikle en planlægningsmodel, som kan implementeres i de eksisterende værktøjer til
foderplanlægning (NorFor), således at landmænd og konsulenter kan sikre, at den planlagte fodring både er
ernæringsmæssig korrekt, rentabel og samtidigt reducerer klimapåvirkningen.
Projektets aktiviteter:
Det vigtigste produkt fra dette projekt er et planlægningsværktøj, der både kan beregne bedriftens samlede
klimaaftryk for en planlagt produktion, samt bestemme effekten af tiltag til reduceret klimaaftryk.
Udviklingen af modellen for bedriftens samlede klimaaftryk er organiseret omkring de tre store klimabidrag fra
mælke- og kødproduktion:
• metan fra omsætning af foderet i vommen hos hhv. køer og ungdyr (AP1, 4)
• klimagasser fra omsætning af husdyrgødning (AP2)
• klimagasser fra produktion og transport af foder (AP3).
I AP 5 sættes modellen op til at beregne det samlede klimabidrag fra bedriften. Planlægningsværktøjet
udarbejdes i et regneark, med henblik på senere implementering i det eksisterende rådgivningsværktøj (DMSNorFor) således, at der kun er behov for få ekstra data ud over dem, der allerede ligger i DMS-NorFor.
Modellen bliver opbygget i moduler, hvilket sikrer, at det er let at implementere ny viden, og at det er nemmere
for brugeren at forstå og anvende de forskellige delelementer i værktøjet.
Arbejdspakke 1. Klimabidrag fra foderomsætning i vommen (2016-2017)
I AP1 er der i 2016 udledt en model til at beregne metan udskillelsen fra køer baseret på tørstofoptagelse og
foderets kemisk sammensætning baseret på forsøgsresultater fra kamrene på Forskningscenter Foulum.
Resultaterne er præsenteret i Hellwing et al., 2016. I 2017 undersøges, om man kan få en bedre ligning end
den der pt anvendes i NorFor, hvis man inddrager de NorFor beregnede værdier for omsætningen af
næringsstoffer. I 2016 er der arbejdet med at gøre datasættet klar til denne analyse. Der indgår 11 forsøg med i
alt 243 observationer (malkekøer, individ niveau) og 38 rationer, hvor alle forsøgene er fra målinger i kamrene
på Foulum. Til analysen beregnes fodersammensætningen, vomomsætning og fordøjeligheder mm. i NorFor
for de enkelte individer i datasættet. Den udledte ligning for malkekøer antages også at være gyldig for
ammekøer.
Arbejdspakke 2. Klimabidrag fra husdyrgødning i stald, lager og under udbringning, herunder betydning af
bioforgasning (2016-2017)
I AP2 er der gennemført et litteraturstudie, hvor der er indsamlet eksisterende viden om emissioner fra
husdyrgødning afhængig af staldsystemet, lagring, og udbringning med udgangspunkt i den nationale
opgørelser. Der er beskrevet effekten af stald og lager forhold samt teknologierne forsuring, separation og
biogas for metan og lattergas emissionen, herunder effekten af længden og temperatur under lagring.
Arbejdspakke 3. Klimabidrag fra foderproduktion (2016-2017)
I AP3 er sket en videreudvikling af ’Fodertabellen’ fra projekt ’Bæredygtig foder’ (WP3). Beregning af
klimaaftryk fra produktion af hjemmeavlet foder er indarbejdet i regnearksmodellen i AP5. Det er således muligt
at inkludere effekt af tiltag til reduktion af klimabidraget fra det hjemmeavlede foder f.eks. i form af forbedret
effektivitet i marken, nedmuldning af halm mm, idet man kan bruge faktiske tal fra den enkelte bedrift
(markudbytter, gødningstildeling, osv.). Endvidere er betydningen for klimaaftrykket af kulstoflagring i forskellige
afgrøder kvantificeret.
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Arbejdspakke 4. Klimabidrag fra oksekødsproduktionen (2016-2017)
I AP4 arbejdes med en forbedring af metan-ligningen for ungdyr. Prædiktionsligningen som anvendes i NorFor i
dag bygger på ganske få data og kræver kun input i form af tørstofoptag og kraftfoder:grovfoder forholdet. Der
findes ikke så mange danske data, hvorfor også data fra litteraturen indgår både fra forsøg med kvier og tyre.
P.t. arbejdes med 60 behandlinger fra ca. 20 forsøg og foreløbige resultater viser, at både tørstofoptag,
kraftfoder:grovfoder forhold samt fedtsyre indhold i rationen er signifikante prædiktorer for ungdyrenes
enteriske metan udskillelse.
Arbejdspakke 5. Model for bedriftens samlede klimaaftryk (2016-2017)
I AP5 påbegyndte vi i efteråret 2016 opsætning af selve regnearksmodellen. Modellen opbygges så den følger
opbygningen i NorFor. Indtil nu er modulet til foderplanlægning opsat. Foderplanen er koblet til beregning af
klimabidrag fra foderproduktionen, både det indkøbte og det hjemmeavlede. Modul til beregning af klimabidrag
fra gødningshåndtering er påbegyndt. Dette modul bygger på resultaterne fra litteraturstudiet i AP2.

Note 19. Mindre metanudslip med oregano i foderet til malkekøer
Tilskudsmodtager: Aarhus Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Tilskud af planteekstrakter er et virkemiddel til reduktion af metanproduktionen i vommen, som også er
anvendelig i økologisk mælkeproduktion.Der er imidlertid behov for at fastslå virkningen i malkekoen og få
kvantificeret den optimale dosis der kan tildeles under hensyntagen til praktiske og økonomiske forhold.
På baggrund af anvendelse af oregano i rationen har nærværende projekt til formål at anvise fodringsstrategier,
som forventes at kunne anvendes både i konventionel og i økologisk mælkeproduktion til reduktion af
klimabelastning.
Projektets aktiviteter:
Arbejdspakke 1: Intensive forsøg i klimakammer (Peter Lund, AU)
Denne arbejdspakke vil undersøge foderværdi, metanproduktion og mælkens sammensætning ved stigende
tildeling af dansk dyrket oregano i rationer til fistulerede malkekøer. Forsøgsdesignet kunne f.eks. være et
forsøg med køer, som i forskellige perioder fodres med forskellige niveauer af oregano (0, 333, 666,1000 g
oregano per ko per dag). Fordøjelighed af de enkelte næringsstoffer og vommiljø (pH, VFA) vil blive målt som
et udtryk for foderværdi. Gasproduktionen vil blive målt mens køerne opholder sig i dyrevenlige ”rygekabiner”
på AU Foulum, og metanproduktionen vil blive relateret til foderoptagelse og mælkeproduktion. Forsøget er
gennemført, men gentages i vinteren 16/17 (se nedenfor). Mælkeprøver fra de enkelte køer bruges i
arbejdspakke 2.
Arbejdspakke 2: Undersøgelse af mælkens fedtsyresammensætning (Peter Lund, AU)
Der tages mælkeprøver fra de enkelte køer ved slutningen af hver forsøgsperiode, og disse analyseres for
fedtsyresammensætning. For fedtsyrer vil der være særlig fokus på at følge ændringer i linolensyreindhold,
fytansyreindhold og forholdet mellem n3 og n6 fedtsyrer.
Arbejdspakke 3: Praksis – dyrkning og praksisforsøg (Økologisk Landsforening)
Arbejdspakke 3 finansieres ikke via ansøgning til MAF og KAF, men via ansøgning fra Økologisk Landsforening
til GUDP/FØL. I arbejdspakke 3 etableres der marker på minimum 1 ha med oregano hos to økologiske
mælkeproducenter med AMS. Alternativt kan det være på AU. Oregano ensileres i baller med så høj
tørstofprocent som muligt, og ensilagerne analyseres for indhold af aktive stoffer for at belyse indholdet heraf
sammenlignet med kommercielt tørret oregano. Der etableres fodringsforsøg i begge besætninger, hvor køerne
tildeles rationer enten uden eller med oregano i en dosis fastlagt i arbejdspakke 1. Metanproduktionen
estimeres vha. ”sniffere”, der måler metan i koens udåndingsluft ved besøg i AMS.

35

Note 20. Kontrol med vejning, klassificering og prisrapportering af svin og kreaturer
Tilskudsmodtager: Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og får
Hovedformål: Kontrol
Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det vurderes, at det ikke har markedsmæssige
konsekvenser og derfor ikke påvirker konkurrenceforholdene.
Projektets formål og indhold:
På basis af EU-regler og en dansk bekendtgørelse gennemføres uanmeldte tilsyn på alle danske svine- og
kreaturslagterier og tillige på hovedparten af de danske svine- og so-slagterier i relation til en række
brancheregler. Tilsynet med såvel de offentlige regler som branchereglerne skal sikre, at de kvalitetsdata, der
danner grundlag for afregning for ca. 20 milliarder kr. per år til de danske svine- og kvægproducenter, er korrekt
målt, registreret og anvendt.
Projektets aktiviteter:
1. Der er foretaget uanmeldte tilsynsbesøg på danske svine- og kreaturslagterier.
2. Der er foretaget overvågning og dataopsamling m.v. ved on-line opkobling til slagterierne.
3. Der er foretaget administrativ behandling af alle henvendelser fra producenter, slagterier, forskningsinstitutter
og myndigheder i ind- og udland med relation til vejning, klassificering og prisrapportering af svin og kreaturer.
4. Der er foretaget CT-skanninger af so-, galt- og hangrise.
5. Alle danske EU-informationsforpligtigelser i relation til vejning og klassificering samt kontrol med
prisrapportering er varetaget

Note 21. Vandeffektiv kreaturslagtning
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Projektet har til formål at anvise, hvordan oksekødsindustrien, på basis af Vandpartnerskabets (et INNO+
initiativ om vandeffektiv industriel produktion - DRIP) aktiviteter, kan reducere vandforbruget ved at
genanvende vand på en sikker og økonomisk forsvarlig måde.
Projektets aktiviteter:
Projektet vil identificere områder og processer, hvor vand kan genanvendes, evt. med en forudgående
rensning. Dette vil blive tæt koordineret med DRIP projektet, hvor teknologileverandører og universiteter
deltager i et meget ambitiøst samarbejde, der inkluderer afprøvning af teknologier til rensning af vand,
monitorering af vandkvalitet, og eventuel påvirkning af hygiejne og fødevarekvalitet.
Aktivitet 1: Pre-assessment
Der gennemføres en kortlægning af vandforbruget på et stort og et mindre kreaturslagteri, indeholdende:
• Gennemgang af slagteriets processer med fokus på vand
• Indsamling af data på slagteriets vandforbrug
• Kategorisering af vandkvaliteter
• Opstilling af overordnede scenarier for mindsket vandforbrug og genanvendelse af vand
• Udvælgelse af scenarier til dybdegående analyse i aktivitet 2
Aktivitet 2: Dybdegående analyse
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Relevante scenarier udvælges og økonomisk besparelse ved ændring i vandforbruget beregnes og relevante
teknologier udpeges, hvis muligt.
Note 22. Registreringssystemer for slagtedata fra kvæg
Tilskudsmodtager: Teknologisk Institut, DMRI
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet er at udvikle og tilpasse et slagtedatasystem i henhold til de krav, som stilles ved slagtning af
kreaturer. Projektet vil varetage udvikling og optimering af systemet, så det på en tidssvarende og effektiv
måde tilgodeser behovet for produktstyring og dataopsamling under produktionsforløbet – herunder
kommunikation og integration med øvrige systemer for effektiv produktion.
Projektets aktiviteter:
•Udvikling af slagtebladsløsning og andre rapporteringsværktøjer, som er tilpasset aktuelle teknologiske krav til
dataplatformen
•Tilføjelse af nye relevante informationer fra CHR-/CKR-registret til slagtedatasystemet
•Udvikling af nye funktionaliteter til opfyldelse af nye krav, også fra lovgivningsside
•Yderligere skalering af datasystemet til brug på små og mellemstore virksomheder
Note 23. Optagelse og muskelstimulerende effekt af hydrolyseret kød
Tilskudsmodtager: Region Hovedstaden
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Indenfor forskning og forsøg: Hovedformålet med projektet er at sammenligne effekten af et indtag af
hydrolyseret kødekstrakt med indtag af almindelig hakket kød på muskelopbygningen ved at måle
muskelprotein syntese hastigheden i human muskel.
Projektets aktiviteter:
Studie 1: Studie 1 er gennemført som beskrevet i ansøgningen. Der er kørt analyser på blodprøverne således
at det har været muligt at tilpasse Studie 2, som oprindeligt planlagt. Det har medført en ændring i den etiske
anmeldelse af projektet, som blev godkendt i december 2016. På baggrund af de gennemførte analyser på GCMS/MS er det blevet besluttet at analysere samtlige prøve fra Studie 1 på LC-MS/MS, som giver en bedre
følsomhed på målingen af berigelse af fenylalanin fra det indre mærkede kød. Disse analyser gennemføres i
foråret 2017.
Studie 2: Rekruttering af forsøgsdeltagere og gennemførelse af forsøgene starter op i forår 2017. Analyser af
prøver fra Studie 2 er planlagt til sommer/efterår 2017. Resultater og konklusioner forventes sidst i 2017.
Afrapportering og publicering: Resultater fra Studie 1 forventes at indgå i en publikation, som primært beskriver
produktionen af de indre mærkede proteiner (mælkeproteiner og kødprotein). Resultater fra Studie 2 forventes
publiceret i slut 2017.
Note 24. Økologisk græskalv
Tilskudsmodtager: Økologisk Landsforening
Hovedformål: Medfinansiering af initiativer under EU-programmer / Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne /
Det danske landdistriktsprogram / Erhvervsudviklingsordningen
Projektets formål og indhold:
Projektets formål er at ophøje økologiske tyrekalve af malkerace fra et restprodukt fra den økologiske
mælkeproduktion til et rentabelt økologisk kvalitetsprodukt.
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Projektets aktiviteter:
• I samarbejde med CN Agro, PODA-hegn og to kalveproducenter er der udviklet en mobil kalvestald med
tilhørende elhegn, som let kan flyttes.
• Der er udviklet en afgræsningsmodel, som sikrer forsyning af frisk græs af ensartet kvalitet, som matcher
næringsstofbehovene for tyrekalve i perioden medio april til ultimo november.
• Der er afprøvet et system, hvor kalvene opdrættes af ammetanter i mælkefodringsperioden og har adgang til
udearealer året rundt.
• Hos to kalveproducenter er der gennemført en produktion af to hold økologiske græskalve, som er født
henholdsvis april og oktober måned.

• Løbende er der indsamlet produktionsdata og lavet græsanalyser, som indgår i den endelige
resultatopgørelse.
• Der er afholdt åbent hus arrangement hos kalveproducenterne. Her er interesserede blevet orienteret om de
foreløbige resultater, og der har været mulighed for at se ”dyr, hegn og mobil stald.
• De slagtede kalve er klassificeret på slagteri i forhold til form, fedme og farve. Mineslund slagter afsætter
kalvene og sender et spørgeskema omkring spisekvalitet med ud til køberne.
• Kalvenes slagte- og spisekvalitet er analyseret af en kok og resultatet beskrevet. Kødets
fedtsyresammensætning er analyseret.
• Der er produceret en video, som følger produktionen og interviewer landmændene.
• Der udarbejdes en folder om økologisk græskalv. Folderen indeholder desuden en DB-kalkule på økologisk
græskalv.
Note 25. Smertebehandling i forbindelse med kastration af tyre
Tilskudsmodtager: Københavns Universitet
Hovedformål: Forskning og forsøg
Projektets formål og indhold:
Formålet med projektet var at undersøge hvorvidt smertebehandling (lokalbedøvelse eller non-steroide
antiinflammatoriske lægemidler) reducerer smerte- og betændelsesreaktionerne efter kastration af tyrekalve –
og i givet fald hvilken type smertebehandling, der giver de bedste resultater.
Projektets aktiviteter:
• Udtagning af blodprøver fra 48 tyrekalve før og efter kastration og forsendelse af disse blodprøver fra
Australien
• Analyse af blodprøver for deres indhold af betændelsesmarkører (SAA, haptoglobin, jern, fibrinogen)
• Kongresdeltagelse, projektdeltager Karina Gleerup, Spring Meeting of the Association of Veterinary
Anaesthetists (AVA), 20.-22. april 2016, Lyon, Frankrig
• Kongresdeltagelse, projektleder Stine Jacobsen, The 17th Biennial Congress of The International Society of
Animal Clinical Pathology, 6.-9. april 2016, Cape Town, Sydafrika
• En videnskabelig artikel er indsendt til det videnskabelige tidsskrift ’Animal’, denne artikel er på
afrapporteringstidspunktet ved at blive fagfællebedømt. En videnskabelig artikel er under udarbejdelse, den
foreløbige titel er ’Facial expressions as an indicator of pain in Bos Indicus cattle after castration’, artiklen skal
sendes til det videnskabelige tidsskrift ’Applied Animal Behaviour Science’

38

• En dansksproget artikel henvendt til dyrlæger med titlen ’Skære tænder eller skære ansigt’ er publiceret i
tidsskriftet Dyrlægen i april 2016.
• To konferencebidrag er under udarbejdelse. Bidrag 1: titel: Facial expressions as a tool for observing pain in a
herd of Bos Indicus Cattle after castration, conference: International Conference on the Assessment of Animal
Welfare at Farm and Group Level. Bidrag 2: titel: Facial expressions of pain in Bos Indicus Cattle after
castration, conference: The Congress of the International Society for Applied Ethology. NB: udgifter til
deltagelse i disse to konferencer afholdes ikke af bevillingen fra Kvægafgiftsfonden

Note GB3. Styrket indsats mod mycoplasma
Tilskudsmodtager: SEGES
Hovedformål: Sygdomsforebyggelse
Projektets formål og indhold:
Hovedformålet med projektets var at styrke indsatsen mod Mycoplasma bovis i kvægproduktionen. Infektionen
har ramt mange besætninger - ofte med alvorlige sygdomsproblemer og store produktionstab til følge. Projektet
bidrager med vigtig ny viden om selve infektionen samt om muligheder for diagnostik og bekæmpelse af
Mycoplasma bovis i de udbrudsramte besætninger
Projektets aktiviteter:
Der er gennemført en undersøgelse af kliniske tegn samt PCR og antistof-ELISA forløb ved hjælp af gentagne
målinger på en gruppe af dyr i 4 udbrudsramte malkekvægsbesætninger:
● De 4 besætninger er besøgt 5 gange hver og prøver indsamlet ved hvert besøg
● 439 mælkeprøver og 467 blodprøver er udtaget fra 127 køer, og 390 blodprøver er udtaget fra 93 kalve.
Desuden er alle dyr undersøgt efter en fastlagt klinisk protokol i løbet af 2015-2016.
● Data fra køerne blev grupperet i 4 kliniske grupper: køer med alvorlig ledbetændelse, yverbetændelse med
positiv Mycoplasma bovis-PCR, kliniske tegn der kunne være forårsaget af Mycoplasma bovis og køer uden
kliniske tegn
● De 4 kliniske grupper er analyseret for at undersøge, om der er forskellige antistofforløb (BioX-K302-ELISA)
resultater imellem de kliniske grupper og fra dyr til dyr.
● Resultaterne for køerne er beskrevet i et veterinært specialeprojekt ved KU-SUND.
Der er gennemført en sammenligning af to laboratoriemetoder til diagnostik af Mycoplasma bovis:
● Den kommercielle ELISA, der pt. benyttes i Danmark (BioX K302) og en ny ELISA-test (MilA) udviklet ved
University of Melbourne, Australien, er forsøgsvist brugt på de indsamlede blod-og mælkeprøver fra de 4
udbrudsbesætninger samt 343 blodprøver fra 4 slagtekalvebesætninger, der deltog i et andet projekt om
luftvejslidelser i slagtekalve, og resultaterne er sammenlignet med henblik på at undersøge om den nye test
kunne udgøre et alternativ i danske kvægbesætninger.
● Sammenligningen er gennemført i forbindelse med besøg af ekspert fra Australien.
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