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Den extremt höga frekvensen av bröstbensskador
och andelen al lvarl iga bröstbensskador
representerar ett av de största välfärds-
problemen som äggnäringen står inför. EU COST
Action CA15224 syftar till att tillhandahålla en
plattform för samarbete kring orsakerna bakom
bröstbensskador samt lösningar för att minska
deras förekomst. Genom att koordinera en mängd
olika mötespunkter såsom möten, praktiska
utbildningar och vetenskapliga utbyten, samlar
vårt nätverk en blandning av olika discipliner.
Detta möjliggör nya och transdisciplinära
diskussioner som kommer att leda till snabbare
upptäckter och ökade prestationer. Deltagarna
kommer från en blandning av intressegrupper,
inkluderande akademiska forskare, politiker, icke-
statliga organisationer och representanter från
n ä r i n g e n . M å n g f a l d e n a v d e s s a
samarbetspartners kommer att försäkra att
utvecklingen går mot konkreta lösningar som
förbättrar djurvälfärd och produktivitet.

Målet med EU COST Action CA15224 är att
tillhandahålla den europeiska äggnäring med
innovationer, inom inhysning, skötsel, avel och
nutrition, som är nödvändiga för att lösa
problemen med bröstbensskador. Detta är
nödvändigt för att tillmötesgå den höga nivå av
djurvälfärd och produktivitet som efterfrågas av
det europeiska samhället.

MÅL ARBETSGRUPPERBAKGRUND

AG1
Förbättrad Bedömning av bröstbensskador

� koordinera insatserna i att utveckla teknik som,
med hög säkerhet och känslighet, kan identifiera
bröstbensskador

� dela pågående insatser i att utveckla såväl
gårdsnära som mer tekniskt avancerade metoder
samt harmonisera olika bedömnings metoder-

AG2
Effekter av bröstbensskador
på Välfärd och Produktivitet

� fastställa och kvantifiera effekterna av
bröstbensskador på specifika välfärdsmått (tex
smärtförnimmelse, förändrad rörlighet) och
produktivitet (tex äggproduktion och kvalitet) vid
frakturens uppkomst fram till dess att den har
läkt

AG3
Identifiera Källor till bröstbensskador

samt Åtgärder
� Fastställa orsaker till bröstbensskador i olika

system
� Utveckla åtgärdsstrategier som kan användas av

näringen (inhysning/skötsel, avel, nutrition)


