
KONCEPTBESKRIVELSE 

Premium Kvier 

Bilag 1 

   
 

Hensigten med Premium Kvier er at lave et unikt produkt, som giver en god spiseoplevelse. 
Kødkvaliteten skal give forbrugerne samme oplevelse hver gang de spiser Premium Kvier, at de får 
saftigt og mørt kød med lang eftersmag af oksekød. 
Det sker i et dynamisk og styret samspil mellem landmanden (herefter betegnet producenten), 
Danish Crown og detailhandlen. På gården er der lagt vægt på at kvierne kan indgå i naturligt samspil 
med øvrige dyr på gården.  
 

1 Koncept 

 Danish Crown Beef er konceptansvarlig. Kvieproducenten er ansvarlig for at overholde det 
til enhver tid gældende koncept, samt for overholdelse af de til enhver tid gældende 
lovregler, regulativer og myndighedskrav, som finder anvendelse på produktionen. 
Producenten skal være andelsejer, eller prøveleverandør.  

 Alle dokumenter og krav, der er fastsat af konceptansvarlig til Premium Kvier, er beskrevet 
nedenunder.  

 

2 Definition på kvien 

 Kvien skal være en krydsning mellem malkekvæg og kødkvæg. Det kan også være en stud 
(i det følgende indgår den i begrebet kvie) 

 

3 Krav til opstaldning 

 Der er ingen specifikke krav ud over gældende lovgivning. 
 Kreaturer må ikke bindes. Dog må de opbindes i forbindelse sygdomsbehandlinger, 

klovbeskærer mm.  
 

4 Eventuelt indkøbte kalve 

 Indsætning af kalve kræver ikke en specifik dyrekøbserklæring, men blot at de er 
danskfødte  

  



5 Fodring 

 Afgræsning er tilladt. 
 Ingen specifikke krav til grovfoder og tilskudsfoder. 
 Kalvene skal sikres fri adgang til frisk vand i tilstrækkelige mængder. 

 

6 Dyrlæge 

 Ved sygdomsbehandlinger skal dyrlægen enten foreskrive behandling eller der skal være 
besætningsdiagnoser, som gør, at producenten selv må behandle dyret. 

 

7 Afhorning 

 Der er ikke krav om afhorning. 
 Hvis der afhornes, skal gældende lov for smertelindring overholdes. 

 

8 Kalvedødelighed 

 Den generelle kalvedødelighed skal begrænses mest muligt.  
 

9 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. 
 Premium Kvier skal under transporten til slagteriet ledsages af den for leveringsåret 

gyldige leveringserklæring, se bilag 2. 
 

10 Udlevering 

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

o Gode tilkørselsforhold 
o Personale til at bistå med udleveringen. 

  



11 Slagtevægt og klassificering 

 Dyrene skal opfylde nedenstående kriterier ved slagt: 
o Mørhed Dyr i vækst  
o Vægt 250-360 kg 
o Fedme 3-4 
o Farve 3-4 
o Klasse  Min. 3,5  
o Alder:  

o Hundyr  Mindst 18 måneder og yngre end 42 måneder 
o Stude  Mindst 18 måneder og yngre end 42 måneder 

 

12 Salmonellose, bakteriologi eller lignende klassificerede sygdomme 

 Dyr fra besætninger under offentligt tilsyn for salmonellose, bakteriologi eller lignende 
klassificerede sygdomme kan ikke godkendes som Premium Kvier  

 

13 Transport til slagteri 

 Dyrene skal udsættes mindst muligt for stress og risiko for skader under transporten til 
slagteriet. 

 

14 Opstaldning på slagteri, slagteproces, køling m.m. 

 Premium Kvier indgår under slagteriets egenkontrolprogram; se særlig systembeskrivelse 
for slagteriets egenkontrolprogram.  

 Dyrene skal bedøves inden slagtning. 
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