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Den ekstremt høje hyppighed og omfanget af
brystbensskader repræsenterer et af de største
velfærdsproblemer, som industrien står over for.
EU COST Action CA15224 tilstræber at tilbyde en
samarbejdsplatform for at finde årsagerne til
brystbensskader og løsninger til at reducere deres
omfang og hyppighed. Igennem koordinering af
forskellige medier inklusive møder, fagskoler og
videnskabelig vidensdeling, bidrager vores
netværk med en blanding af fagområder med
mulighed for nye og tværfaglige diskussioner, som
vil medføre hurtigere fund og opnåelser.
Deltagerne kommer fra mange forskellige
interessentgrupper inklusive videnskabelige
forskere, politikere, interesseorganisationer og
industrien. Forskelligheden af disse parter vil
sikre, at udviklingen er rettet mod håndgribelige
outputs, som forbedrer dyrevelfærd og
produktivitet.

Formålet med EU COST Action CA15224 er at give
den europæiske æglæggerindustri den nyeste
viden inden for opstaldning, management, genetik
og ernæring, som er nødvendig for at løse
problemet med brystbensskader for at kunne
imødekomme de høje standarder inden for velfærd
og produktivitet, som EU kræver.

FORMÅL ARBEJDSGRUPPERBAGGRUND

AG1
Bedre vurdering af brystbensskader

� koordinere tiltag for udvikling af teknikker, som
nøjagtigt og med høj sensitivitet kan identificere
brystbensskader

� dele igangværende tiltag i forhold til udvikling af
metoder, såvel i praksis som mere teknologisk
avancerede, og harmonisere forskellige
vurderingsmetoder

AG2
Effekter af brystbensskader på velfærd og

produktivitet
� fasts lå og kvant ificere effekterne af

brystbensskader på særlige velfærdsmålinger
(f.eks. smertefølsomhed, ændret mobilitet) og
produktivitet (f.eks. ægproduktion og kvalitet)
p å s k a d e st i d s p u n k t e t o g fre m t i l a t
helingsprocessen er fuldendt.

AG3
Identificering af årsager til brystbensskader og

intervention
� fastslå årsagerne til brystbensskader i

forskellige systemer
� udvikle interventionsstrategier, som kan

indføres i industrien (opstaldning/management,
genetik, ernæring).


