Rapport vedr. RDD2-projektet Multichick om erfaringer, udfordringer og barrierer
ved etablering af en dansk, økologisk rugeægsbesætning
Ved opstarten af Multichick-projektet var der store udfordringer i forbindelse med at få
tilladelse til at holde økologiske forældredyr i Danmark under den daværende bekendtgørelse.
I starten af 2014 blev der brugt rigtig mange ressourcer på at få etableret en Bekendtgørelse,
der gjorde det muligt at holde økologiske forældredyr på samme måde som i Tyskland og
Østrig.
Det lykkes medio 2014 at få en Bekendtgørelse, som er gældende for hold af økologiske
forældredyr, og denne er blevet grundstammen for opbygningen af vores første anlæg i
Danmark til denne produktion.
Der har været udfordringer undervejs, og der er endnu ikke fundet tilstrækkelige løsninger til
at afhjælpe alle. Her kan bl.a. nævnes:









Manglende kønsmodning af hanerne på samme tidspunkt som hønerne, med deraf
skader påført hanerne fra hønerne (hak i vinger og hoved)
Ensartet æggevægt, hvilket er blevet vanskeliggjort pga. den store mængde grovfoder,
der anvendes til forældredyrene. Nogle spiser meget og andre meget lidt, hvilket har
givet en større forskel på æggevægten end ønsket. Dette resulterer også i, at daggamle
kyllinger er forskellige i kropsvægt.
Der har været store udfordringer med høns, der bliver ”skruk” og vil ligge på æggene.
Dette er ikke hensigtsmæssigt, når der ønskes rugeæg til projektets rugeri. Vi har
erfaret, at de økologiske forældredyr er meget følsomme over for ændringer i foder,
lyspåvirkninger, temperatur osv. Påvirkningen gør, at de hurtigt bliver ”skruk”, hvis
der sker større ændringer.
Dødeligheden af normale årsager har været meget lavt for forældredyrene, men vi har
haft en del, som er gået til eller blevet aflivet pga. skader fra hanernes sporer, som er
påført hønerne under parringen. Dette er et problem, der skal findes en løsning på, da
det er langt fra Dyrevelfærdsmæssigt at have disse skader på hønsene.
Der har desværre ikke været den nødvendige opbakning til etableringen af danske
økologiske forældredyr, da der importeres store mængde rugeæg fra udlandet.
Konsekvensen er, at den danske økologiske forældredyrsproduktion er blevet
reduceret kraftigt.

