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Bæredygtig husdyrproduktion
BH1

1,1

BH2,
2 8
til
2,12
BH2
BH2

2,8

2,9

Fodringsmæssige muligheder for at begrænse fosforudskillelsen i husdyrgødning, herunder
effekten af fytase samt afdækning af baggrund for manglende genfinding af tilsat fytase i
forarbejdede foderstoffer
Deltagelse i Videncenter for Dyrevelfærds styregruppe samt gennemførsel af konkrete projekter
om dyrevelfærd fastlagt af centrets styregruppe.

VID Kommunikation om dyrevelfærd på landbrugsskolerne i Danmark
VID Anvendelse af kliniske registreringer fra sundhedsrådgivningen til løbende overvågning af
dyrevelfærd - potentiale og faldgruber

BH2,10 VID Halthedsdynamik i danske malkekvægsbesætninger
2
B
H-2
B
H-2
B
H-3

2,11 VID Betydning af brug af sygeboks til køer med mastitis for dyrenes recovery, velfærd og
produktion
2,12 VID Calf welfare in organic dairy herds
3

B
H-5
B
H13

13

Faglig bistand for MFVM i forbindelse med arbejdet i SCAR CWG arbejdsgruppe om
´husdyrproduktion og dyrevelfærd, samt etablering af et ERA-Net vedrørende bæredygtig
husdyrproduktion
Generel rådgivning om vurdering af fodertilsætningsstoffer og vedr. husdyrs fysiologiske
omsætning og behov for protein/ aminosyrer og visse mikromineraler (f.eks. kobber og zink)
samt indhold/forsyning via foder, tilskudskilder mv.
Udvikling af en vejledende protokol til design og repræsentativ stikprøveudpegning af
stier/bokse/bure og dyr i forbindelse med Fødevarestyrelsens kontrol med dyrevelfærd i kvæg, svine- og minkbesætninger. Målgruppen, der skal bruge de færdige protokoller, er alle
kontrollører fra Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen, der udfører dyrevelfærdskontrol i
husdyrbesætninger. De færdige protokoller skal 1) opstille overordnede kriterier for stikprøver
af dyr til nærmere observation i besætninger og 2) fastsætte stikprøvestørrelsen af
dyr/stier/bokse/bure/folde i besætninger, ud fra krav om ønsket statistisk sikkerhed,
detektionstærskel og ressourcer
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B
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B
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B
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22

Vurdering af fodermidler fra EU’s register over fodermidler indberettet af industrien i forbindelse
med forhandlinger om evt. overførsel til EU’s fortegnelse over fodermidler eller afvisning. Da
opgaveteksten er meget bredt formuleret, skal der foretages en præcis beskrivelse af
opgaveteksten forud for igangsætning, hvor FVST og AU/DCA i fællesskab udformer den
endelige beskrivelse af opgaven
Vurdering af om anprisninger, der anvendes ved markedsføringen af foder, kan dokumenteres
videnskabeligt og lever op til de generelle krav om at være objektive og kontrollerbare m.v. Da
opgaveteksten er meget bredt formuleret, skal der foretages en præcis beskrivelse af
opgaveteksten forud for igangsætning, hvor FVST og AU/DCA i fællesskab udformer den
endelige beskrivelse af opgaven
Vidensyntese vedrørende omfang og årsagsforhold til mavesår hos slagtesvin og søer,
herunder produktionsformens betydning (alm., friland eller økologisk) samt mulige tiltag til
reduktion af forekomsten under hensyntagen til producenternes produktionsøkonomi, klima og
miljøbelastning
Notat om hvorvidt køers P udnyttelse kan øges ved justering af P og kalk i foderet, og har det
en efterfølgende klimaeffekt (alternativ til forsuring). Der gennemføres forventningsafstemning
forud for igangsætning

