
Årsmøde &     
Fjerkrækongres ‘18
Den 27.-28. Februar
Vingsted Hotel & Konferencecenter
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• DELTAG GRATIS I ÅRSMØDET OG HØR OM 
ERHVERVSFJERKRÆSEKTIONENS ARBEJDE

• FÅ RESULTATER FRA ÅRET DER ER GÅET OG DEN 
NYESTE VIDEN

• FÅ INSPIRATION FRA 26 INDLÆG

• DELTAG I FESTMIDDAG MED UNDERHOLDNING OG 
PRISOVERRÆKELSER



SØLV

Velkommen 

til årets største fjerkræfaglige begivenhed

Kom og oplev to dage med fuldt fjerkræfagligt og socialt udbytte. Bliv opdateret på den nyeste 
viden, hør dine kollegaer fortælle og stil spørgsmål til nogle af branchens største eksperter. Du får 
også rig mulighed for at udveksle erfaringer med andre og dele et godt grin ved årets festmiddag.

Vi glæder os til at se dig!

ÅRSMØDE: Årets resultater og valg
Hvordan er det gået for fjerkræproduktionen i 2017? Hør mere og stil spørgsmål, når Martin Hjort Jensen, 
formand for Erhvervsfjerkræsektionen og John Olsen, næstformand for Erhvervsfjerkræsektionen aflæg-
ger beretninger om formiddagen den 27. februar 2018. Som producentmedlem i Erhvervsfjerkræsektio-
nen kan du bruge din stemmeret ved årets valg og få indflydelse på, hvem der skal sidde i bestyrelsen det 
kommende år.
Årsmødet er gratis for alle, så alt du skal gøre er at møde op.

KONGRES: Input fra eksperter og kollegaer fra ind- og udland
Fra tirsdag middag slår vi dørene op til årets Fjerkrækongres. Vælg dit program ud af 
26 spændende indlæg om alt inden for fjerkræproduktion og verden omkring. 
Serieiværksætteren Martin Thorborg slutter kongressen af med et inspirerende 
foredrag om, hvordan man når sine mål og samtidig er et godt menneske. 
Vær klar til at blive inspireret!

FESTMIDDAG: Sjov aften i godt selskab den 27. februar 2018 kl.18.45-02.00
Slut tirsdagen af med at nyde vores populære festmiddag for kongresdeltagere. Vi serverer en velkomst-
drink, en god tre-retters menu med vin, øl m.v. og kaffe. Der vil være prisoverrækkelser og du får topunder-
holdning med Klassens Tykke Dreng. 

TAK TIL SPONSORER OG UDSTILLERE
GULD

BRONZE



PROGRAM FOR ÅRSMØDET
Tirsdag den 27. februar 2018 kl.09.00-12.30

9.00-9.30
KAFFE OG RUNDSTYKKER
Udlevering af stemmesedler til producentmedlemmer i 
Erhvervsfjerkræsektionen

9.30-11.45
ÅRSMØDE

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formændenes beretninger 
     v/ John Olsen og Martin Hjort Jensen
4. Fremlæggelse af regnskab 2017 og budget 2018
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer og suppleanter til 
     Erhvervsfjerkræsektionens bestyrelse
8. Udpegning af medlemmer til kontaktudvalget
9. Eventuelt

11.45-12.30
FROKOST

12.30
KONGRESSEN BEGYNDER
(se programmet for kongressen)

KONGRESSEN: FÆLLES
Tirsdag den 27. februar 2018 kl.12.30-15.25

12.30-12.40 VELKOMST
Erhvervsfjerkræsektionens formand Martin Hjort Jensen åbner kongressen.

12.40-13.00 VEJEN FREM FOR DANSK LANDBRUG
Aktuelt politisk indlæg med fokus på dansk landbrugs fremtidige rammevilkår og konkurren-
ceevne. Direktør i Landbrug & Fødevarer Flemming Nør-Pedersen har ordet.

13.00-13.25 HVORDAN TACKLER VI UDFORDRINGERNE?
Vi har sat sektorchef  Jørgen Nyberg Larsen i stævne. Hør om nogle af de mange politiske og 
faglige udfordringer, der har været i spil det seneste år: dyrevelfærd, fipronil, fosfor, rottebe-
kæmpelse, fugleinfluenza, konkurrenceevne m.m. 

13.25-13.50 NÅR ET IMAGE SKAL DREJES
Alle brancher har deres udfordringer. For Kopenhagen Fur hjalp en ny strategi og særlig ind-
sats med at dreje imaget.  Direktør for Animal Health & Public Affairs Sander Jacobsen tager os 
med på rejsen. Måske kan fjerkræbranchen få inspiration herfra? 

13.50-14.20 MONOPOLET:  HVORDAN SKABER VI ”LICENSE TO PRODUCE”
Hvordan ser ”license to produce” ud i det politiske miljø? Hvad er branchens største udfordrin-
ger og muligheder? Hvad kan man som producent gøre? Hvilke gode råd kan mink give fjer-
kræ?
Et panel bestående af Flemming Nør-Pedersen, Jørgen Nyberg Larsen, Sander Jacobsen og 
Martin Hjort Jensen besvarer spørgsmål fra moderator Anders Søgaard og fra salen.

14.20-15.20 KAFFE OG UDSTILLING
Mød udstillerne, tag en kop kaffe og lidt til den søde tand. Efter denne session går slagt og æg 
hver for sig.



15.25-15.55 DYREVELFÆRD I ET AVLSSELSKABS PERSPEKTIV (ENGELSK)
Anne-Marie Neeteson fra Aviagen fortæller om, hvordan avlsselskabet oplever og håndterer 
omverdenens stigende fokus på dyrevelfærd.

15.55-16.20 MIN PRODUKTION
Det er tid til erfaringsudveksling, når slagtekyllingeproducent Jens Hovalt Bertelsen fortæller 
om sin produktion og dykker ned i, hvad der går godt og hvilke udfordringer, han oplever ude i 
stalden.

16.20-16.35 HVAD BETYDER DE SKÆRPEDE FOSFORLOFTER?
I år træder de nye fosforlofter i kraft, hvad betyder det, når man producerer slagtekyllinger og 
hvilke mulige løsninger kan der være? Henrik Bang Jensen fra Landbrug & Fødevarer guider os 
igennem og svarer på spørgsmål i pausen.

16.35-16.45 KORT KAFFEPAUSE

16.50-17.15 ET HUS DESIGNET TIL EFFEKTIVITET (ENGELSK) - AFVENTER
Hvad gør man, når man skal investere i et nyt slagtekyllingehus? Man kan bygge som man 
plejer, eller man kan vende tilbage til tegnebrættet og fokusere på opskalering og energineu-
tralitet. xxx giver sit bud på fremtidens slagtekyllingehus.

17.15-17.40 KAN KYLLINGERNE GÅ?
Kan slagtekyllingerne gå? Det får vi svaret på, når forsker Anja Brinck Riber fra Aarhus Universi-
tet fortæller om resultaterne fra et projekt, der har undersøgt gangegenskaberne hos konven-
tionelle og økologiske slagtekyllinger.

15.25-15.55 FIPRONILSKANDALEN FRA HOLLANDSK PERSPEKTIV (ENGELSK)
I sensommeren 2017 rullede én af de mest omfattende skandaler i den europæiske 
ægbranche. Eric Hubers fra den hollandske ægbrancche giver os et indblik i, hvordan det var at 
opleve det hele på nært hold, omkostningerne og hvad den hollandske branche har lært.

15.55-16.20 HVAD KAN VI GØRE VED ORM?
Mie Nielsen Blom fra Landbrug & Fødevarer indleder med resultaterne fra det seneste års 
ormeundersøgelser. Herefter overtager Anders Permin fra Saxocon og dykker ned i, hvad der 
kan gøres ved ormene.

16.20-16.35 BRYSTBENSFRAKTURER HOS ÆGLÆGGENDE HØNER
Brystbensfrakturer og hvordan de opstår hos de æglæggende høner er et fortsat fokuspunkt 
for branchen. Ida Thøfner fra Københavns Universitet vil give en status på undersøgelsen, som 
er finansieret af Fjerkræafgiftsfonden.

16.35-16.40 KORT KAFFEPAUSE

16.50-17.15 MIN PRODUKTION
Henrik Pihl Winterø er forholdsvis ny i branchen, men på kort tid har han taget skridtet fra bur 
til skrab og opstartet egenproduktion af opdræt. Hør Henrik fortælle om sine erfaringer og 
udfordringer.

17.15-17.40 HVAD BETYDER DE SKÆRPEDE FOSFORLOFTER?
I år træder de nye fosforlofter i kraft, hvad betyder det, når man producerer æg og hvilke mu-
lige løsninger kan der være? Henrik Bang Jensen fra Landbrug & Fødevarer guider os igennem 
og svarer på spørgsmål fra salen.

KONGRESSEN: SLAGTEFJERKRÆ
Tirsdag den 27. februar 2018 kl.15.20-17.40

KONGRESSEN: ÆG OG OPDRÆT
Tirsdag den 27. februar 2018 kl.15.20-17.40

HUSKFestmiddag med underholdning og prisoverrækkelser kl.18.45-02.00



09.00-09.25 KLÆKNING I STALD - MULIGHEDER OG UDFORDRINGER
Lars-Erik Garder er én af de slagtekyllingeproducenter, der er begyndt at klække kyllingen i 
stalden.  Hør hvilke muligheder og udfordringer han oplever ved det.

09.25-09.50 FOREKOMST AF E.COLI VED KLÆKNING I SLAGTEKYLLINGESTALDEN
Giver det problemer med E.coli, når kyllingerne klækkes i stalden eller er risikoen uændret? 
Louise Ladefoged Poulsen fra Københavns Universitet fortæller om den nyeste undersøgelse 
på området.

09.50-10.05 ALARMERING VED AFVIGENDE TRENDS I KYLLINGEPRODUKTIONEN
Jette Søholm Petersen fra SEGES giver status på projektet som har udarbejdet modeller, der 
kan alarmere ved afvigelser i produktionen. Projektet er støttet af fjerkræafgiftsfonden. 

10.05-10.15 KORT KAFFEPAUSE

10.20-10.45 MARKEDSÅBNING
Hvordan kommer fjerkræprodukterne ud i verden? Hvad skal der egentlig til for at ”åbne” et 
marked og hvad gør man, hvis det pludselig lukker? 
Det forsøger Jens Munk Ebbesen fra Landbrug & Fødevarer at give et svar på. 

10.45-11.10  ERFARINGER FRA DEN FINSKE SLAGTEFJERKRÆBRANCHE (ENGELSK)
Hanna Hamina er producent og i spidsen for de finske fjerkræproducenters brancheorganisa-
tion. Få blandt andet indblik i hvordan den finske branche tackler dyrevelfærdsorganisationer 
og hvordan de finske slagtekyllingeproducenter aktivt arbejder med berigelse i stalden.

KONGRESSEN: SLAGTEFJERKRÆ
Onsdag den 28. februar 2018 kl.09.00-11.10

KONGRESSEN: ÆG
Onsdag den 28. februar 2018 kl.09.00-11.10

09.00-09.25 DEN PERFEKTE DAGGAMLE KYLLING (NORSK)
Tone Steinsland fra det norske rugeri Steinsland & Co giver sit bud på parametrene bag den 
perfekte daggamle kylling og hvordan Steinsland & Co ser på udviklingen i produktionen.

09.25-09.50 MARKEDSÅBNING
Hvordan kommer æggene ud i verden? Hvad skal der egentlig til for at ”åbne” et marked og 
hvad gør man, hvis det pludselig lukker? 
Det forsøger Jens Munk Ebbesen fra Landbrug & Fødevarer at give et svar på.

09.50-10.05 HAVRE TIL ÆGLÆGGENDE HØNER
Kan en pæn procentdel havre i foderet gøre en forskel hos de æglæggende høner? Hør ægpro-
ducent Johannes Møller Jensen fortælle om sine erfaringer. 

10.05-10.15 KORT KAFFEPAUSE

10.20-10.45 MANAGEMENT I ALTERNATIVE SYSTEMER (ENGELSK) 
Hans van Sleuwen fra Hendrix Genetics fortæller om management i alternative systemer og 
giver et bud på, hvordan man undgår fjerpilning og andre problemer i produktionen.

10.45-11.10
Afventer



11.10-12.05 FROKOST OG UDSTILLING
Mød udstillerne, tag en kop kaffe og spis lidt snacks.

12.05-12.30 LAV PENGE PÅ AT HANDLE – OG HOLD STYR PÅ RISIKOEN
Hør chefanalytiker Hans Fink fra Agro Markets fortælle om de væsentligste forhold, der be-
stemmer prisen på foder og om, hvordan du kan sikre dig de rigtige priser ved at ramme de 
rigtige handelstidspunkter. 

12.30-13.20 PASSION, MOTIVATION OG SUCCES
Han er serieiværksætter og mange vil huske ham som stifteren af internetsuccessen Jubii. Hør 
Martin Thorborg fortælle, hvordan man får et spændende liv, succes, og samtidig er et or-
dentligt menneske. Vær klar til at blive inspireret og provokeret (men ikke for provokationens 
skyld).

13.20-13.30 AFRUNDING
Martin Hjort Jensen takker af for dette års kongres.

SANDWICH TO GO
Er du sulten? Snup en sandwich og lidt at drikke inden du vender næsen hjemad.

KONGRESSEN: FÆLLES
Onsdag den 28. februar 2018 kl.11.10-13.30

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRISER

Der er differentierede priser på 
kongressen.

Producentmedlem i Erhvervsfjerkræsektionen 
Dag 1+2+Middag: 1500,- ex. moms

Andre
Dag 1+2+ Middag: 1800,- ex. moms 
Kun konferencedag 1: 900,- ex. moms
Dag 1+Middag: 1400,- ex. moms
Middag for ledsager: 400,- ex. moms
Dag 2: 900,- ex. moms

TILMELDING OG BETALING

Tilmeld dig nemt via 
www.tilmeld.dk/fjer2018. 
Betal gerne straks med kreditkort. 

Er du sponsor/udstiller får du faktura tilsendt 
umiddelbart efter kongressen.

Har du spørgsmål til din tilmelding, så 
kontakt Anina Kjær på tlf. 3339 4008.

FORPLEJNING

Al forplejning er inkluderet i 
deltagerprisen. 

Dag 1: Kaffe og rundstykker, frokost, kaffe og 
snacks, samt festmiddag om aftenen (såfremt 
du er tilmeldt denne).

Dag 2: Morgenmad til overnattende gæster, 
samt kaffe og rundstykker, snacks og sandwich 
til alle tilmeldte.

OVERNATNING

Overnatning på hotellet bookes 
samtidig med tilmelding til 
kongressen. 

Overnatning i enkeltværelse koster:
750,- ex. moms pr. person.

Overnatning i dobbeltværelse koster:
 600,- ex. moms pr. person.

KONTAKT

Har du spørgsmål til kongressen,
så kontakt sekretariatsansvarlig 

Anina Kjær på mail: AKJ@LF.DK 
eller tlf. 3339 4008.

TILMELDINGSFRIST

Sidste frist for tilmelding er 
den 17. februar 2018.



PROGRAMOVERSIGT
Læs mere inde i hæftet eller på www.tilmeld.dk/fjer2018.

TIRSDAG DEN 27. FEBRUAR 2018

09.00-09.30 Kaffe, rundstykker og udlevering af stemmesedler

09.30-11.45 Årsmøde

11.45-12.30 Frokost

12.30-14.20 Fælles indlæg

14.20-15.20 Kaffe og udstilling

15.20-17.40 Indlæg på to spor: æg og slagtefjerkræ

18.45-02.00 Festmiddag med prisoverrækkelser og underholdning

ONSDAG DEN 28. FEBRUAR 2018

09.00-11.10 Indlæg på to spor: æg og slagtefjerkræ

11.10-12.05 Kaffe, snacks og udstilling

12.05-13.30 Fælles indlæg

13.30 Sandwich to go


