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Kjære eggprodusenter,
godt nytt år! Jeg håper julen har vært rolig og fin for dere alle.
Som noen kanskje er kjent med, har Benedicte Lund flakset over til Gårdsand, og overlatt tøylene til
meg som fagansvarlig Fjørfe/Egg i Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund. Selv ble jeg ferdig
utdannet som sivilagronom – Husdyr fra Ås i mai 2016, og begynte i KLF i oktober 2016. En av mine
hovedjobber er å videreutvikle KLFs Effektivitetskontroll for både slaktekylling og egg. Med spesielt
fokus på egg!
Med nytt år og nye muligheter gleder jeg meg til å bli bedre kjent med dere alle og resten av
fjørfenæringen. Jeg må takke for den varme velkomsten jeg har fått hittil! Jeg har vært så heldig og
møtt en fantastisk gjeng av dere i Hønefoss, flere flotte produsenter i Østfold og på Jåddåren, samt
en kjekk gjeng i Rogaland. Jeg ser sterkt fram imot å bli bedre kjent med dere og dere jeg ikke enda
har møtt.

Dyrevelferdsprogram på verpehøns i år?
Det skjer flere forandringer i fjørfebransjen, og 2017 blir verpehønas år. Det er flere forhold som
tyder på at det vil komme et dyrevelferdsprogram på verpehøns, slik det er for slaktekylling i dag. Det
kan være lurt å forberede seg til dette allerede nå. Kvalitetssystem i Landbruket, produksjonskontroll,
middprøver, salmonellaprøver og helseovervåkningsavtaler er ting som vil komme i fokus.
Så det er bare å begynne å registrere i Effektivitetskontrollen, mangler dere brukernavn og passord,
send en mail til e-kontroll@kjottbransjen.no. Jo fortere dere kommer i gang, jo lettere blir
overgangen når det kommer formelle krav til eggproduksjon! HO-avtale med en veterinær kan være
lurt å få i boks dersom dere ikke allerede har det.

Kompetanseskole på egg
Nå skal jeg snart gjennomføre min første kompetanseskole for slaktekylling, og håper dere kan svare
på en enkel spørreundersøkelse om kompetanseskole for eggproduksjon og gassing av høns. Jeg
har fått tilbakemeldinger tidligere på at dette er noe som kan være interessant for flere av dere,
men jeg behøver litt mer informasjon før jeg setter opp kursene så jeg håper dere kan sette av noen
få minutter og svare på undersøkelsen.

Forebygging av aviær influensa
Det har vært flere utbrudd av aviær influensa (AI) i Europa, blant annet i våre to naboland Danmark
og Sverige. Fortsatt er smittefaren til Norge vurdert til lav, men det er viktig å ta forholdsregler. Jeg
håper alle sammen setter seg ned og vurderer smitterisikoen i egen produksjon.
Den største smitterisikoen kommer fra villfugl, og 11 fylker i Norge har portforbud for fjørfe i
skrivende stund. Likevel kan fugler som holdes inne kan også smittes ved at viruset overføres med fôr
eller utstyr. Ta en ekstra runde rundt huset inne og ute og sjekk at alt er på stell. Gå over
hygienerutinene med alle som er tilknyttet produksjonen.
Pass på at inget kontaminert materiale kommer inn fra uren sone og inn i ren sone uten å være
desinfisert først. Dere produsenter skal være veldig stolte over den generelle gode helsestatusen i
Norsk fjørfenæring, og vi ønsker gjerne å opprettholde den.
Vedlagt med dette Colombiegg er Animalia sine brosjyrer for smittebeskyttelse i fjørfehus, som også
er tilgjengelig her og her. Er du usikker så les igjennom de eller ta kontakt med undertegnede eller
veterinæren din.
Ny utgivelse av Fjørfeboka
Andre gode, kanskje nå litt gamle nyheter, er at Fjørfeboka ble revidert og gitt ut på nytt i august
2016! Selv brukte jeg Fjørfeboka mye under studiene mine, og blar i den daglig. Denne boka burde
alle fjørfeprodusenter skaffe seg! Dersom du har den gamle boka, så løp og kjøp den nye. Næringa
har forandret seg mye de siste årene, og den nye utgivelsen inne holder alt fra A
til Å om fjørfe.

Som bransjeorganisasjon og servicekontor for sine medlemsbedrifter tilbyr KLF tilgang til både
veterinær og fagkompetanse. Det er mulig å tegne Helseovervåkningsavtale og få veterinærbesøk via
KLF. Ta gjerne kontakt med Karl Kristian for en uforpliktende prat.
PS! Igjen oppfordrer jeg dere til å sette av noen få minutter og svare på spørreundersøkelsen:

https://form.jotformeu.com/70042094440344
Les kjøttbransjens blad «Kjøtt og eggprodusenten», som
løfter frem engasjerte kjøtt- og eggprodusenter fra hele
landet.
Artiklene legges på nettsiden produsenten.kjottbransjen.no,
og på Facebook: www.facebook.com/BladetProdusenten.
Les, følg, lik og del!
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