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Initiativer Lederskab 

Avl og ændrede avlsmål  

Ministeren adresserer problemstillingen med henvendelse til EU-landes 

landbrugsministre med henblik på at lægge pres på avlsselskaberne. 

Brevets ordlyd bliver delt med mødedeltagerne.  

 

Ministeren tager problemstillingen op på EU- rådsmøde i december i år.  

 

Vught-landene har udsendt positionspapir vedr. revision af 

dyrevelfærdslovgivningen. Positionspapiret indeholder krav om bedre 

velfærd for æglæggende høner, herunder avlsmål.  

 

Målet er fælles EU-regler. 

Fødevareministeren. 

 

Alle har ansvar for at lægge maksimalt pres på avlsmålene via egne 

søsterorganisationer / kanaler i andre EU-lande.  

Branchen 

Interesseorganisationer. 

  

Alternative racer – herunder en økologisk linje.  Økologisk Landsforening. 

  

Åbenhed om avlsarbejdet inkl. pres fra danske repræsentanter på 

avlsfirmaerne i forhold til at få løst problemet.  

Avlsfirmaerne. 

  

Undersøge, hvad forekomsten af brystbensfrakturer er hos Lohman Silver? Branchen. 

  

Alternative racer – herunder ”dual purpose”. En produktion hvor både 

hane- og hønekyllinger indgår.  

Branchen. 

  

Koordineret indsats  

Økologisk Landsforening nedsætter en styregruppe for at koordinere 

initiativer samt understøtte og monitorere udvikling blandt de økologiske 

ægproducenter. 

Økologisk Landsforening. 

  

Management  

Undersøge årsagen til variationen i forekomsten i hønseflokke med 

samme genetiske udgangspunkt.  

Branchen i samarbejde med 

universiteterne. 

  

Fodring, herunder knoglestyrke og særligt betydning af D-vitamin, calcium 

og fosfor.  

Branchen herunder 

fodervirksomheder. 

  

Proportionalitet mellem æggets størrelse og hønens størrelse. Kan man 

via management (fodring?) ændre størrelsen på æggene? 

Branchen i samarbejde med 

universiteterne. 

  

Teste start for æglægningstidspunkt og afklare betydningen af 

forbeningen af brystbenet. 

Branchen i samarbejde med 

universiteterne. 

  

Undgå æg med dobbeltblommer, da det giver meget store æg. Branchen i samarbejde med 

universiteterne. 



 

Forskning  

Branchen har søgt GUDP 2022 – ”Velfærdshønen – en høne uden 

brystbensbrud”.  

Branchen og fødevareministeren. 

  

Eksperimentelle studier for at undersøge årsager til brud på brystbenet. Fx 

start for æglægning, æggets størrelse, hønens vægt, forbening af 

brystbenet og kråsens betydning (en velfungerende kråse har stor 

betydning for hønernes sundhed). 

Universiteterne i samarbejde med 

branchen og evt. 

interesseorganisationer. 

  

Smertemonitorering og velfærdskonsekvenser for høner med brud på 

brystbenet opstået i forbindelse med æglægning.  

Universiteterne i samarbejde med 

branchen (herunder foderfirmaerne) og 

evt. interesseorganisationer. 

  

Hvordan kan ægproducenterne opdage bruddene, mens hønen er i live? 

Mobile enheder til diagnosticering? 

Universiteterne i samarbejde med 

branchen og evt. 

interesseorganisationer. 

  

Formaliseret samarbejde om diagnosticering mellem branche og 

universitet (helt lavpraktisk koordinere, at ægproducenter kan sende 

høner til obduktion). 

Universiteterne i samarbejde med 

branchen. 

  

Betydningen af den genetiske komponent. Herunder forekomsten af brud 

på brystbenet hos større og mere ekstensive racer (fx Hellevad-hønen og 

Lohman Silver) samt vildtlevende fugle (fx fasaner). 

Universiteterne i samarbejde med 

branchen og evt. 

interesseorganisationer. 

  

  

Detailkæder og forbrugerne   

Presse på udviklingen for bedre dyrevelfærd ved at ændre mærkekravene 

til mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse.  

Dyrenes Beskyttelse. 

   

Når problematikken er løst, kan det indgå i et mærke for dyrevelfærd.  Fødevareministeren. 

  

Produktion og efterspørgsel efter mindre æg. Branche og detailled (evt. 

interesseorganisationer). 

  

Undersøge hvorledes prissætning på æg fra producenter påvirker størrelse 

på æg. 

Detailleddet.  

  

Forbrugeroplysning og åbenhed. Fokus på forbrugertillid. Hvordan kan 

forbrugerne tage aktivt medansvar? 

Detailleddet, branche og 

interesseorganisationer. 

  

Fastholde salget af danske æg i Danmark, således at producenter ikke 

bliver ”underbudt” af udenlandske æg, mens problemet løses. 

Detailleddet. 

 

 


