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KONCEPTBESKRIVELSE 

Friland Naturpleje 

Version 1,04 gældende fra d. 01.04 2022 

 
Hensigten med konceptet Friland Naturpleje er at lave et unikt produkt, som giver en god 
spiseoplevelse. Det sker i et dynamisk og styret samspil mellem landmanden (herefter 
betegnet producenten), Danish Crown og detailhandlen. På gården er der lagt vægt på en 
høj dyrevelfærd gennem hele dyrets liv, biodiversitet og fokus på klima.  

1. Koncept  
 Danish Crown Beef er konceptansvarlig.  
 Kødkvægsproducenten er ansvarlig for at overholde det til enhver tid gældende koncept, 

samt endvidere for overholdelse af de til enhver tid gældende lovregler, regulativer og 
myndighedskrav, som finder anvendelse på produktionen.  

 Desuden skal der indgås en kontrakt mellem certificeringsorganet og den enkelte 
kødkvægsproducent, der ønsker certificering under konceptet Friland Naturpleje.  

 Alle dokumenter, certificeringer og krav til produktionsforhold, dyrevelfærd og 
naturpleje, der er fastsat af konceptansvarlig til Friland Naturpleje, er beskrevet 
nedenunder.  

 Ved ændringer i konceptet orienteres certificeringsorganet af Danish Crown Beef. 
 Versionen ”Friland Naturpleje version 1,04” træder i kraft den 01.04.2022. Audits, der 

udføres fra og med 01.04.2022 udføres efter ”Friland Naturpleje version 1,04”.  
 Det er en forudsætning for at overholde konceptbeskrivelsen, at produktionen opnår 

niveau 2 af hjerteordningen (”Dyrevelfærdsmærkets krav til kvægbesætninger, der 
producerer kød”). Specifikke krav til hjerteordningen ses i bilag 3 og skal overholdes af 
producenten. 

 Det er endvidere en forudsætning for at overholde konceptbeskrivelsen, at 
produktionen overholder kravene til produktionsforhold, dyrevelfærd og naturpleje som 
beskrevet i bilag 4 (”Biodiversitet og klima”), samt kravene i bilag 5 (”Regler og 
retningslinjer for udendørs hold af kvæg”). 

 Konceptbeskrivelsen stiller endvidere krav om, at slagtedyr kan markedsføres som 
Dansk Kødkvæg. Kravene til ”Dansk Kødkvæg” fremgår af bilag 6 (”Aftale om 
produktion af Dansk Kødkvæg”). Det er alene producenter, der har indgået denne 
aftale, og som opfylder alle vilkår og betingelser heri, der er berettiget til at Dansk 
Kødkvæg afregningstillæg. 
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2. Kontrol 
 Kontrollen i relation til primærproduktionen på gården bygger på en kombination af 

producentens egenkontrol og den til enhver tid gældende kontrolinstruks, som 
fastsættes af certificeringsorganet.   

 Konceptets krav fremgår af nedenstående afsnit, samt bilag til anvendelse for 
primærproduktionen og ind transport til slagteriet er nærmere præciseret i bilag til 
konceptet, der er års specifikke bilag (bilag 1 og 2).  

 
 
 
Egenkontrollen 
 Producenten er ansvarlig for, at Friland Naturpleje-konceptet efterleves i primær-

produktionen, og at egenkontrollen udføres i overensstemmelse med konceptet og det 
til enhver tid gældende egenkontrolprogram. 

Ekstern kontrol 
 Den uvildige kontrol er ansvarlig for den eksterne kontrol i primærproduktionen. 
 Udøvende kontrollører er udvalgt af og refererer til den uvildige kontrol. Intervallet i 

uvildige kontrolbesøg vil variere men skal ligge mindst én gang i kalenderåret 
 Ud af planlagte kontrolbesøg vil der kunne være uanmeldte kontrolbesøg i op til 10-20 

% tilfælde med et varsel på op til 48 timer.  
Konceptholder er berettiget til at bede certificeringsorganet om at foretage 
ekstraordinær selvstændig kontrol, også hos evt. leverandører af dyr til konceptet. 

 
Certificering 
 En producent skal særskilt for hvert nyt CHR-nr. ansøge certificeringsorganet om 

certificering efter Friland Naturpleje. Certificeringsorganet træffer beslutning om 
certificering.  

 Et dyr, der leveres som Friland Naturpleje, skal have været Friland Naturpleje i minimum 
12 måneder, hvilket producenten til enhver tid skal kunne dokumentere ved hjælp af 
enten tiltrådt dyrekøbserklæring (bilag 1) eller logbog  

Løbende uvildig kontrol 

Sanktioner ved en kontrol beskrives i forbindelse med Egenkontrolprogrammet, der findes 
på Danish Crowns hjemmeside. Af Egenkontrolprogrammet vil fremgå, hvilke sanktioner, 
der vil kunne forekomme i forhold til de forskellige krav. 
 
Desuagtet disse sanktioner er Danish Crown til enhver tid berettiget til at påberåbe sig 
retten til at suspendere og/eller ophæve Kontrakten i tilfælde af Producentens gentagne 
eller væsentlige misligholdelse af Kontraktens krav og vilkår.  
 
Producenten har til hver tid ret til at få tilsendt sanktionslisten 
 
Betaling for kontrol 
Betaling for kontrollen påhviler producenten efter regning fra den uvildige kontrol. 
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3. krav til opstaldning 
Ko/kalv 

Der skal anvendes velstrøet kælvningsboks på mindst 10 m2, medmindre der kælves på græs, 
dette krav gør sig gældende ved besætninger over 25 ammekøer. Er kælvningsboksen 
indrettet til flere kælvende køer/kvier, skal den være mindst 8 m2 pr. kælvekvie/ko. 

 Kravet kan undtagelsesvis afviges efter skriftlig indstilling fra besætningsdyrlægen eller 
koncept holder. 

 Ko og kalv må ikke adskilles i de første 12 timer efter kælvning. 

Eventuelt indkøbte dyr 

Indsætning af dyr kan ske med og uden dyrekøbserklæring, forholdene for dette er nævnt 
nedenunder.  

 Indkøbt med dyrekøbserklæring 
Indsætning af dyr kræver en dyrekøbserklæring (bilag 1), der sikrer, at tidligere 
besætning overholder kravene til fødevarestyrelsen krav om hjerteordningen niveau 2 
eller holdes i køber besætning minimum 12 måneder. Her henvises til bilag 3 

 Indkøbt uden dyrekøbserklæring 
Indkøbte dyr kan leveres under mærket uden dyrekøbserklæring, hvis dyret har levet 
minimum et år i et auditeret besætningsnummer. 
Eksempel: Indkøbte kvie på 6 måneder fra en ikke auditeret besætning nummer, skal holdes i 
godkendt/auditeret besætningsnummer minimum 12 måneder. Den kan sælges ved 18 måneder 
og godkendes til Friland Naturpleje.  
Det er købers ansvar at kunne dokumentere at indkøbte dyr har været på græs i købers 
ejerskab. 

 
Opstaldning 
Kalve op til 2 måneder 

 Kalve op til 2 måneder skal opstaldes i fællesbokse, hvis de ikke går frit sammen med en 
ko. De skal gå i fællesbokse, når de er mere end 1 uge gammel.  

 Såfremt det sker ved parvis opstaldning, skal boksen have en størrelse på mindst 1,2 m2 
pr. kalv på op til 60 kg og mindst 1,4 m2 pr. kalv over 60 kg. Og ved fælles bokse (3dyr 
eller flere) har en størrelse på mindst 1,5m2 pr. kalv op til 60kg, mindst 1,8 m2 pr kalv på 
60-100 kg og 2,2m2 pr kalv over 100 kg 

 Kalve i enkeltbokse skal noteres i Egenkontrollen. 
 Boksene skal være velstrøede, så kalvene holdes rene og tørre. 
 Ved ammetanter beregnes plads til koen + areal til kalvene efter vægten på den største 

kalv  
 Kalve må ikke transporteres fra bedriften, hvorpå de er født, før de er mindst 7 dage 

gamle. 
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Dyr over 2 måneder 
 Kreaturer må ikke bindes (Kortvarig opbinding i ½ døgn er tilladt i forbindelse med 

f.eks inseminering, dyrlæge- og klovbehandling, træning til dyreskue samt klipning) 
 Kreaturer må ikke opstaldes på kun fuldspaltegulv 
 Lejearealet på stald skal være tørt, bekvemt, rent og med strøelse 

Areal  

 Krav til frit gulvareal ved flokvis opstaldning (3 el. flere dyr sammen), når de går på 
stald. 
o 1,5 m2 pr. dyr på op til 60 kg levende vægt. 
o 1,8 m2 pr. dyr på mellem 60 kg og 100 kg levende vægt.  
o 2,2 m2 pr. dyr på mellem 100 kg og 150 kg levende vægt.  
o 2,6 m2 pr. dyr på mellem 150 kg og 200 kg levende vægt.  
o 3,2 m2 pr. dyr på mellem 200 kg og 300 kg levende vægt.  
o 3,8 m2 pr. dyr på over 300 kg, dog mindst 1,0 m2 pr. 100 kg ved dyr over 380 kg.  

Endvidere skal forholdene ved ude gående dyr være i overensstemmelse med bilag 5. 
Det fremgår i egenkontrolprogrammet at der skal ligge mål på stald/bokse som 
certificeringsorganet kan se 

4. Management 
God drift og pleje af besætningen er af afgørende betydning for besætningens velfærd, og 
en vurdering heraf sker med basis i afsnit 4 kontrolparametre, kombineret med en 
vurdering af den generelle sundhed i besætningen.  
Mælk 
Kalven skal sikres råmælk rettidigt og i tilstrækkelige mængder.  
Kalven skal i de første ti uger af dens levetid have enten gået fysisk ved en ko eller blive 
tildelt mælk eller mælkeerstatning i en mængde svarende til dens fysiologiske behov 
mindst 2 gange dagligt. Nedtrapning af mælkefodring i den sidste del af 
mælkefodringsperioden er tilladt. 
 Såfremt der indkøbes kalve, skal kalvens suttebehov dækkes i forbindelse med 

mælkeoptagelsen. Det kan foregå ved brug af: 
o pattespand, pattebar eller mælkeautomat eller 
o narresut, placeret i umiddelbar nærhed af mælk tildelt i skål, spand eller kar eller 
o Løst liggende, flydende sut i skål, spand eller kar. Der skal være mindst en sut pr. 

kalv og sutten skal være tilgængelig i mindst 20 min. efter mælketildelingen. 
 Systematisk sondefodring er ikke tilladt. 
 
Adgang til græsarealer 
 Handyr skal have adgang til græsarealer, mindst 3 måneder af hele deres levetid. 
 Hundyr og stude skal have adgang til græsarealer mindst 4 måneder årligt 
 Arealkravet på græs er mindst 0,1 ha. pr. dyr. Regnes på det samlede afgræsningsareal 

der benyttes. 
I egenkontrollen skal angives datoer for ud- og indbinding på markniveau.  
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Fodermidler 

 Foder, der tildeles efter ædelyst, skal udfodres mindst en gang i døgnet eller tilses 
mindst en gang i døgnet, at der er foder på foderbordet 

 Der må udelukkende anvendes sunde og gode fodermidler, så som  
 Grovfoder (halm, hø, majs-, græs- og helsæds-ensilage, mv.) 
 Korn (Byg, rug, hvede, havre, mv.) 
 Biprodukter (vegetabilsk oprindelse, f.eks. roepiller) 
 Mineraler/vitaminer 
 Dyrene skal sikres fri adgang til frisk stråfoder / grovfoder af god kvalitet fra 

foderbord, høhæk eller lignende og i mindst 20 timer af døgnet. 
 Strøelse anses ikke for frisk stråfoder. Ved TMR-fodring (fuldfoder) kan separat 

stråfoder undværes, hvis foderplan / grovfoderanalyser viser at kalvens behov for 
tyggetid er opfyldt. 

 Dyrene skal sikres fri adgang til frisk vand i tilstrækkelige mængder. 
 Sidst nyeste indlægsseddel/fragtseddel el.lign. på indkøbt foder skal gemmes.  
Dyrlæge 
 Producenten skal have tilknytning til en besætningsdyrlæge.  
 Ved sygdomsbehandlinger skal dyrlægen enten foreskrive behandling eller der skal være 

besætningsdiagnoser, som gør, at producenten selv må behandle dyret. 
 Det er ved dansk lovgivning, et krav om mindst ét årligt dyrelægebesøg 
Afhorning 
 Der er ikke krav om afhorning. 
 Hvis der afhornes, skal det ske inden dyret er 3 måneder og efter bedøvelse ved dyrlæge. 
 Afhorningen skal ske senest en halv time efter bedøvelsen, hvor selve afhorningen kan 

udføres af andre end dyrlægen med den fornødne uddannelse, oplæring og erfaring. 
 Bemærk at der ved afhorning skal anvendes smertelindring. 
Dødelighed 
 Som en del af hjerteordningen, skal der være en skriftlig handlingsplan, for at mindske 

dødeligheden i besætningen. 
 Handlingsplanen skal være skriftlig og opdateres halvårligt. Landmanden skal ved det 

årlige tilsyn gennemgå, hvilke tiltag, der er i besætningen for at mindske dødeligheden. 
 Handlingsplanen skal indgå som en del af egenkontrolprogrammet. I 

egenkontrolprogrammet er der vejledning til udarbejdelse af handlingsplan.  
 

5. Parallelproduktion 
Parallelproduktion er tilladt, når der til enhver tid og løbende sker en tydelig registrering 
ved hjælp af lister/staldregistreringsmappen og øremærkesystemet, for hvilke dyr, der 
er/ikke er Friland Naturpleje, og det sikres, at der ikke senere kan ske forveksling med 
Friland Naturpleje.  

Dyr fra parallelproduktion skal holdes administrativt adskilt fra Friland Naturpleje frem til 
slagteriet og må absolut aldrig skrives på leveringserklæringen for Friland Naturpleje. 
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6. Mærkning 
 Hvert dyr skal mærkes med det lovpligtige CHR-nr. 
 Producenten har med indgåelse af kontrakten legaliseret kontrolinstansen og Slagteriet 

til at indhente relevante oplysninger i CHR. 
 Friland Naturpleje skal under transporten til slagteriet ledsages af den for leveringsåret 

gyldige leveringserklæring, se bilag 2. 
 

7. Udlevering  
 Dyrene skal udleveres til løs transport til slagteriet, uden anvendelse af el-drivstave. 
 Der skal være hensigtsmæssige udleveringsfaciliteter på gården, herunder: 

gode tilkørselsforhold, personale til at bistå med udleveringen, mv. 
 
 

8. Slagtevægt og –klassificering 
Dyrene skal opfylde nedenstående kriterier ved slagt.  

 Mørhed Dyr i vækst  
 Vægt 260-400 kg  
 Fedme 2-4 
 Farve 2-4  
 Form Mindst klasse 6,50 
 Alder:  
 Handyr  Mindst 1 år og yngre end 24 måneder.   
 Hundyr Mindst 1 år og yngre end 42 måneder 
 Stude Mindst 1 år og yngre end 30 måneder                                                                  

 
9. Salmonellose, bakteriologi eller lignende klassificerede sygdomme. 

Dyr fra besætninger under offentligt tilsyn for salmonellose, bakteriologi eller lignende 
klassificerede sygdomme kan ikke godkendes som Friland Naturpleje.  

10. Transport til slagteriet – (Slagteriets ansvar) 
Dyrene skal udsættes mindst muligt for stress og risiko for skader under transporten til 
slagteriet. 

11. Transportform - (Slagteriets ansvar) 
 Transporten skal foregå direkte fra gården til slagteriet uden aflæsning undervejs. 
 Der må gerne ske opsamling i flere besætninger undervejs. 
 Transporttiden må ikke overstige 8 timer. 
 Der skal være skillerum mellem dyr fra forskellige besætninger og mindst for hver 10. 

Friland Naturpleje. 
 Dyrene skal transporteres løse. 
 Der må ikke anvendes el-drivstave. 

12. Transportvognen - (Slagteriets ansvar) 
 Transportbilen skal være forsynet med lift eller rampe. 
 Gulvet inkl. liften skal have gummibelægning eller lignende belægning med samme 

isolerende, støjdæmpende og skridsikre egenskaber. 
 Transportvognen skal have fuld luftaffjedring på alle aksler. 
 Transport i container uden lift eller rampe, der trækkes op på ladet, er ikke tilladt. 
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13. Transporterklæring - (Slagteriets ansvar) 
 Slagteriet indgår aftale med vognmænd om transport af Friland Naturpleje, jf. 

transporterklæring, bilag 2, der er årsspecifik. 
 Den originale transporterklæring, indeholdende specifikationer på vogne der bruges til 

transport af Friland Naturpleje, som er underskrevet af vognmanden, opbevares hos 
slagteriet. 

 Kun vognmænd med transportvogne, som findes omfattet af en gyldig 
transporterklæring, må benyttes til transport af Friland Naturpleje. 
14. Opstaldning på slagteri, slagteproces, køling m.m. (Slagteriets ansvar) 

 Friland Naturpleje indgår under slagteriets egenkontrolprogram; se særlig 
systembeskrivelse for slagteriets egenkontrolprogram.  

 Dyrene skal slagtes samme dag, de er leveret.  
 Dyrene skal bedøves inden slagtning. 
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Friland Naturpleje bilag 1 DYREKØBSERKLÆRING – Kødkvæg 
 

Undertegnede sælger af dyr erklærer hermed på tro og love, at de dyr, der afgår fra min 
besætning til produktion af Friland Naturpleje opfylder de til enhver tid gældende krav, 
herunder: 
• Overholder kravene i bilag 3 Dyrevelfærdsmærkets krav til kvægbesætninger, der 
producerer kød i konceptet Friland Naturpleje. 
•At der løbende føres egenkontrol med kravene  
•Dyrene skal være under 10 mdr. gammel 
•Sælger videre giver logbog/oplysninger om dyrenes græsningsperiode, så det ved 
auditeringen kan fremlægges. 
• OBS dyr købt efter 01/01-2022 skal der være dyrekøbserklæringer 
•At sælger hermed tilmelder sig Fødevarestyrelsens dyrevelfærdsmærkeordning niveau 2 
for kvægproducenter, der producerer kød. Sælger giver accept af, at tilmeldingen 
videresendes til Fødevarestyrelsen.  
•Sælgers navn mv. fra denne erklæring må oplyses til den uvildige kontrolinstans. 
Sælger forpligter sig med denne erklæring til at gøre køber skriftlig opmærksom på ændring til dårligere 
salmonella-status, straks! 
Sælger forpligter sig ligeledes til at tilmelde sig certificering ved Baltic Control. Dette kan sælger gøre på 
hjemmesiden www.bccertification.dk  Hvis sælger ikke har tilmeldt sig certificering ved Baltic Control inden 
10 dage fra underskrift på nærværende erklæring, betragtes nærværende erklæring som en fuldmagt til 
Danish Crown, som bemyndiger Danish Crown til at udfylde og tilmelde sælger til certificering hos Baltic 
Control for så vidt angår certificering under Friland Naturpleje inklusiv Fødevarestyrelsens niveau 2 og 
Klimakalven.   Undertegnede er indstillet på at modtage besøg af uvildig kontrolinstans (Baltic Control 
Certification) med henblik på kontrol af forholdene nævnt i denne erklæring, og giver samtidig samtykke til 
kontrolinstansens videregivelse af enhver oplysning i den forbindelse til køber/købende Friland Naturpleje 
producent og til Danish Crown.  
Sælger er økolog (sæt kryds) ___    Autorisationsnummer_____________ 
Sælger er allerede tilmeldt Fødevarestyrelsens dyrevelfærdsmærkeordning niveau 2 eller 
højere  
 
______________  ________________________________________ 
Dato    Underskrift, sælger 
  

Sælger udfyld tydeligt navn og adresse (Blokbogstaver el. stempel):  
 
Navn:                                                                          .  
 
Adresse:                                                                     . 
 
CVR.nr:                                                                       .  
  
Mail:                                                                           . 

Telefonnummer:                                                      . 
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Friland Naturpleje bilag 2  LEVERINGSERKLÆRING 
Leveringserklæring 20____ 
Skriv tydeligt navn og adresse (Blokbogstaver el. stempel): 
 
  ________________________________________ Slagteri: Danish Crown Amba,  

               CHR-nummer: 77787 
  ________________________________________   Kode 55 
    
  ________________________________________ 
 
Denne erklæring skal ledsage Friland Naturpleje under transport til slagteri og afleveres til modtagekontrollen 
på slagteriet. Dyr der har levet op til alle kravene i Friland Naturpleje konceptet, må anføres på denne 
erklæring.  
 
Undertegnede leverandør med CHR-nummer: _________________erklærer hermed på tro og love, at samtlige 
dyr med  nedenstående CKR-numre (9/10 cifre) er indkøbt og gennem hele deres liv opdrættet i henhold til 
gyldig godkendelse og i henhold til det til enhver tid gældende koncept  for Friland Naturpleje, og at 
besætningen ikke er under offentlig tilsyn for salmonellose, bakteriologi eller lignende klassificerede 
sygdomme.  
 _______________________________________________ 
        (dato)    (producentens underskrift)     
Producent:                       

CKR-nr         Løbenr  CKR-nr       Løbenr CKR-nr        Løbenr 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Transportør: 
Ovenstående dyr er transporteret i overensstemmelse med kravene i gældende transporterklæring for Friland 
Naturpleje på nedenstående transportvogn, der er godkendt til transport af Friland Naturpleje. 
 
Vognenes reg. nr.                                                     Anhængers reg. nr _______________________                                             
 
Afhentet i besætningen:  kl.    den        20____ 
 ____________________________ 
     transportørens underskrift 

 Slagteriets modtagekontrol:  
 
Modtagetidspunkt kl. _________                       ____________  ___________________________________________ 
   Dato                          slagteriets underskrift 
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Friland Naturpleje bilag 3 
Dyrevelfærdsmærkets krav til kvægbesætninger, der producerer kød. 

Kilde: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1441. Dato: 27-07-2021 
Det er et krav, at niveau 2 kan opnås 

Dyrevelfærdsmærkets krav til kvægbesætninger, der producerer kød 
Grundkrav for kvægbesætninger, der producerer kød, som er omfattet af niveau 1 

 
Aflivning af kalve 

1) Kalve må ikke aflives, medmindre det sker af hensyn til sygdoms- eller dyrevelfærdsproblemer. 
 

Grovfoder 
2) Kvæg, der er ældre end to uger, skal have adgang til grovfoder af god kvalitet i mindst 20 timer 
af døgnet. Strøelse betragtes ikke som grovfoder. 
 

Smertelindring 
3) Ved relevante behandlingsskrævende lidelser skal der anvendes smertelindring. Ved afhorning 
skal der anvendes længerevarende smertelindring. 
 

Handlingsplan vedr. dødelighed i besætningen 
4) Besætningsejeren skal skriftligt udarbejde og følge en handlingsplan, der skal sikre lav 
dødelighed i besætningen. Besætningsejeren skal opdatere handlingsplanen halvårligt. 
Handlingsplanen skal indgå som en del af egenkontrolprogrammet. 
 

Transport til slagtning 
5) Transporttiden til slagtning må højst være otte timer. 
 

Ko-kalvtid efter kælvning 
6) Ko og kalv skal gå sammen i de første 12 timer efter kælvning. 

 
Opstaldning 

7) Kvæg må ikke bindes. Dog kan de opbindes i perioder på højst en time på det tidspunkt, hvor de 
fodres, eller hvis det er nødvendigt kortvarigt at binde dyret i forbindelse med undersøgelser, 
behandling af sygdom, forebyggende behandling m.v. eller i forbindelse med malkning. 
8) Det er ikke tilladt at opstalde kvæg på fuldspaltegulv. 
9) Lejeareal skal være tørt, bekvemt og rent. 
10) Kalve, født efter 31. december 2020, må ikke opstaldes i enkeltboks, fra de er syv dage gamle. 
 

Arealkrav 
11) Ved flokvis opstaldning (tre eller flere dyr sammen) skal der være et frit gulvareal på mindst*: 
– 1,5 m² pr. dyr på op til 60 kg levende vægt. 
– 1,8 m² pr. dyr på mellem 60 kg og 100 kg levende vægt. 
– 2,2 m² pr. dyr på over 100 kg levende vægt, dog mindst 1,0 m2 pr. 100 kg ved dyr på over 220 kg. 
*Kalve og ungdyr over 150 kg, der opstaldes i sengebåsestald med mindst en bås pr. kalv, kan indgå 
i Dyrevelfærdsmærket, såfremt arealkrav i henhold til øvrig lovgivning er overholdt. 
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Mælkefodring 
12) I de første otte uger af kalvens levetid skal den tildeles mælk eller mælkeerstatning i en mængde 
svarende til dens fysiologiske behov mindst to gange dagligt. Nedtrapning af mælkefodring i den 
sidste del af mælkefodringsperioden er tilladt. 
 
Supplerende krav for kvægbesætninger, der producerer kød, som er omfattet af 
niveau 2 

Opstaldning 
1) Lejearealet skal være tørt, bekvemt, rent og med strøelse. 

 
Arealkrav 

2) Ved flokvis opstaldning (tre eller flere dyr sammen) skal der være et frit gulvareal på mindst: 
– 2,6 m² pr. dyr på mellem 150 kg og 200 kg levende vægt. 
– 3,2 m² pr. dyr på mellem 200 kg og 300 kg levende vægt. 
– 3,8 m² pr. dyr på over 300 kg, dog mindst 1,0 m2 pr. 100 kg ved dyr over 380 kg. 
 

Mælkefodring 
3) I de første ti uger af kalvens levetid skal den tildeles mælk eller mælkeerstatning i en mængde 
svarende til dens fysiologiske behov mindst to gange dagligt. Nedtrapning af mælkefodring i den 
sidste del af mælkefodringsperioden er tilladt. 
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Friland Naturpleje Bilag 4 
Biodiversitet 

Det er et krav i konceptet, at producenten årligt i perioden 1. februar til 1. april skal 
udfylde biodiversitetsprogrammet, som omfavner hele driften samt at producenten 
skal opfylde de 4 grundlæggende naturløfter, som er udarbejdet af DCE.1 
 
De 4 naturløfter er følgende: 

1. Arealreservation til naturarealer*: Minimumsandel af samlede areal af ejendom + 
donerede / forpagtede arealer skal udlægges til naturarealer.  
Krav: mindst 10 % af ovennævnte arealer udlægges til naturarealer og indgår i produktion 
af frilandskød. Arealet må ikke pløjes, harves, sprøjtes eller gødskes. 
Definitionen af naturarealer*:  
Græsarealet skal bære en naturlig vegetation af spontant optrædende plantearter, der 
overvejende er hjemmehørende. Arealet må altså ikke være domineret af udsåede 
kulturplanter.  
Øvrige naturarealer: §3 arealer, Natura 2000, moser, krat, urørt skov, overdrev, stendiger, 
læhegn, remisser, bufferzoner, vandhuller, strandenge, søer mv. 

2. Beskyttelse af ejendommens eksisterende natur: De eksisterende værdifulde naturarealer 
på ejendommen beskyttes mod de vigtigste trusler i form af f.eks. afvanding, eutrofiering 
og fjernelse af plantevækst (hø, gavntræ, flis). 
Krav: producenten skal undlade aktivitet, der bevirker forringelse af naturområder – de 
nærmere krav for den enkelte ejendom findes i Ejerportalen. 
Eksempel: Buffer stribe over 2 meter, om vandhul, sø eller vandløb. Urørt skov er udrænet, 
afgræsset og dødetræer efterlades. Se kravet for din ejendom på portalen. 

3. Optimal lokalisering af græspleje: Dyrene skal afgræsse ejendommens vigtigste 
naturarealer. 
Krav: Alle arealer med bioscore på 5 eller mere der kan afgræsses, skal afgræsses. Bioscore 
udtrykker værdien af naturområderne vurderet ud fra fund af gode rødlistede arter og 
indikatorer. Bioscoren for den enkelte ejendom vises i kortlaget (bioscore) på landmand.dk. 

 
4. Naturnær græsning: Dyrenes græsning på naturarealerne udføres så naturligt som muligt 

og opfylder kravene til en biodiversitetsfremmende naturpleje. 
Krav:  

1) Begrænsning i græstryk på naturarealerne til 70-250 kg. dyr pr. hektar dog 
således at områder, der er naturligt produktive, kan afgræsses med op til 400 
kg. dyr pr. hektar i den korte græsningssæson om sommeren. Græstryk angives i 
egenkontrolprogrammet for de enkelte naturarealer. 

2) Naturarealerne skal afgræsses minimum 6 måneder om året 
3) Ingen tilskudsfodring eller ormemidler er ikke tilladt på naturarealerne. Dog er 

kalveskjul tilladt. Syge dyr skal behandles. 
 

 
1 Fagligt grundlag for naturløfter for Friland Oksekød 
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På Ejerportalen er udarbejdet et program, der sikrer en gennemgang af de 4 naturløfter, så det vil 
være muligt at se om kravene er opfyldt.  

Klima 
Det er i konceptet et krav, at producenten årligt udfylder ca 50 datapunkter til 
beregning af klima-aftrykket, på den enkelte bedrift. 
Dette udfyldes på ejerportalen.Friland Naturpleje bilag 5 

Regler og retningslinjer for udendørs hold af kvæg 
 
Kvæg skal behandles omsorgsfuldt og sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med 
deres behov. Kvæg, der går ude hele døgnet i perioder med vinterlignende vejr, skal som 
udgangspunkt have adgang til et læskur eller en bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile 
på et tørt, strøet leje. 
 
Kvæg skal forberedes på at gå ude om vinteren 
Dyr, der går ude hele døgnet i vintervejr, skal være forberedt på og egnet til at være 
udegående. Det vil sige, at dyrene som udgangspunkt skal 
have et kraftigt og tæt hårlag  
være i godt huld 
have fri adgang til frisk drikkevand 
have adgang til græsdækkede arealer, der i størrelse er afpasset til antallet af dyr 
have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje 
Kravet om sikring mod vind og vejr gennem adgang til læskur eller bygning kan fraviges, 
hvis dyrene holdes på store arealer, hvor de naturlige forhold er af en sådan beskaffenhed, 
at der kan ydes dyrene en beskyttelse, der i vidt omfang svarer til den beskyttelse et 
læskur eller en bygning vil kunne give. 
 
Opførelse og placering af læskur 
Læskure og bygninger bør opføres og placeres således, at alle dyr samtidig kan søge tørt 
leje, også i tilfælde af slagregn og snestorm. Det er vigtigt, at underlaget i læskuret er 
jævnt og tørt og velegnet som leje.  
  
Fødevarestyrelsen forhåndsgodkender ikke arealer 
Vurderingen af, om et udendørs dyrehold lever op til gældende regler og retningslinjer, 
foretages af ejeren eller den ansvarlige for dyrene. Der findes ikke en 
godkendelsesordning for udendørs dyrehold i Fødevarestyrelsen. 
 
I de tilfælde, hvor Fødevarestyrelsen kommer på besætningskontrol, vil en vurdering af de 
konkrete forhold for de ude gående dyr i besætningen indgå. 
  
Krav om opstaldning ved ekstremt vejr 
Malkekvæg og afkom af malkekvæg skal holdes på stald i ekstremt vejr, jf. loven om hold 
af malkekvæg og afkom af malkekvæg. 
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Ude gående kvæg om sommeren 
Alle kreaturer har behov for at søge skygge i varme perioder, og adgang til skygge kan 
derfor være nødvendigt i henhold til dyreværnsloven. 
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Friland Naturpleje bilag 6 

Aftale om produktion af Dansk Kødkvæg 
 
Mellem undertegnede (herefter benævnt ”Producenten”) og Leverandørselskabet Danish Crown AmbA,  
CVR-nr. 21 64 39 39 (herefter benævnt ”DC”), er indgået følgende aftale:  
 
Producenten garanterer ved sin underskrift af denne kontrakt at Producentens besætning opfylder 
kravene/kendetegnene til/for Dansk Kødkvæg, herunder:  
 

 Passet og plejet af dedikerede danske landmænd  
 Køerne fra kødkvæg går ude på græs om sommeren  
 Kalvene kan bevæge sig frit  
 Kødkvæg går om vinteren altid frit rundt i stalde eller ude  
 Fodres med sundt og naturligt foder uden unaturlige tilsætningsstoffer og altid have fri adgang til vand.  
 Der er ingen stressfaktorer omkring kødkvæget  
 Dansk kødkvæg malkes ikke  
 Dyrene transporteres den direkte vej til slagteriet  

 
Producenten skal til enhver tid kunne dokumentere, at de i nærværende aftale fastsatte betingelser vedrørende 
produktionsforhold, kvalitetskrav m.v. er overholdt.  
 
Dansk Kødkvæg-tillæg gives ved følgende grupper: 

Kvalitetskrav  Ungtyr  Kvier  Unge køer  Stude  
Vægt  260-400 kg  260-400 kg  260-400 kg  260-400 kg  
Min.formklasse  6,5 6,5 6,5 6,5 
Fedme  2-4  2-4  2-4  2-4  
Farve  2-3  3-4  3-4  3-4  
Alder  12-24 mdr.  12-42 mdr.  12-42 mdr.  12-42 mdr. 

 
Danish Crown Beef tager forbehold for ændringer i kravene.  
Tillægget vil være variabel afhængigt af markedsforhold og sæson.  
Tillægget suspenderes, hvis besætningen kommer under offentligt tilsyn eller der konstateres sygdomme, der har 
afsætningsmæssige konsekvenser.  
Tillægget forudsætter, at Producenten er andelshaver i DC.  
 
Kontraktens ophør:  
Den enkelte part i nærværende kontrakt - Producenten eller DC - kan opsige kontrakten med 6 måneders varsel (til 
ophør ved en måneds udgang).  
Hvis Producenten ikke overholder de i nærværende kontrakt fastsatte krav til produktionsforhold mv. eller anden 
gældende lovgivning (dyreværn, miljø, etc.), kan DC ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning.  
 
Tvister:  
Enhver tvist mellem Producenten og Danish Crown i anledning af nærværende aftale afgøres efter dansk ret ved 
Byretten i Randers som 1. instans.  
 
Dato: / 
 
Navn: _____________________ 
 
Andelshavernr/CHR.nr _____________________  
 
Underskrift: _____________________ 
 

 


