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Regelsæt for Danish Crowns kreatur-andelsejere i Danmark 
 
 
Baggrund 
Som en af de største kødeksportører i verden har Danish 
Crown et betydeligt forretningsmæssigt ansvar.  
 
Vi stræber efter at leve op til dette ansvar ved at drive 
vores forretning på en profitabel og bæredygtig måde 
ved at integrere miljømæssige, sociale og etiske 
overvejelser i vores forretningsaktiviteter og i hele vores 
værdikæde. 
 
I denne Code of Practice definerer vi de minimumskrav, 
som vores kreatur-andelsejere skal overholde for at 
levere dyr til Danish Crown. Overholdelse af Code of 
Practice er en forudsætning for samarbejdet og udgør et 
juridisk bindende dokument for alle andelsejere. 
 
Code of Practice afspejler også Danish Crowns 
forpligtelser i forhold til FN’s Global Compact, Science 
Based Targets, og er baseret på overholdelse af gældende 
national lovgivning og internationale regler og 
regulativer, såvel som anerkendte internationale 
standarder og aftaler. 
 
Danish Crown har gode muligheder for at profilere sig 
som en ansvarlig virksomhed, fordi dansk 
kvægproduktion er underlagt en lovgivning, der er mere 
restriktiv end i de fleste andre lande. Derudover har den 
danske oksekødsbranche og Danish Crown suppleret 
lovgivningen med en række produktionskrav, der især 
sætter fokus på fødevaresikkerhed, bæredygtighed og 
etiske produktionsforhold. 
 
Denne første udgave af Code of Practice for Danish 
Crown kreatur-andelsejere indeholder en præcisering af 
gældende krav og brancheregler. 
 
Code of Practice fungerer som et supplement til den 
gældende lovgivning. Gældende love og bekendtgørelser 
findes på retsinformation.dk 
 
Dette regelsæt vil i takt med udviklingen fortsat blive 
suppleret med nye bestemmelser og krav for at sikre 
Danish Crown et forspring som leverandør til de 
væsentligste markeder for okse- og kalvekød. 
 
Marts 2023, Danish Crown Crowns hjemmeside, 
danishcrown.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0 Formål 
Code of Practice – regelsæt for Danish Crowns danske 
kreatur-andelsejere – er et dynamisk værktøj, der skal sikre 
Danish Crown markedsadgang på de vigtigste markeder 
verden over, og derfor indeholder Code of Practice følgende 
elementer: 
 
Danish Crowns overordnede etiske holdning til 
kvægproduktion (afsnit 2.0). 
 
Danish Crowns eget regelsæt, samt relevant lovgivning (afsnit 
3.0). 
 
Anvisning på, hvordan ændringer og nye betingelser løbende 
kan implementeres og tilføjes i Danish Crown regelsæt (afsnit 
4.0). 
 
Beskrivelse af hvordan Danish Crown sikrer, at Danish 
Crowns regelsæt efterleves (afsnit 5.0). 
 
Fastlæggelse af Danish Crowns sanktionsmuligheder, såfremt 
Danish Crowns regelsæt og andre regler ikke efterleves 
(afsnit 6.0). 
 
Beskrivelse af Danish Crowns specialkoncepter (afsnit 7.0) 
 
Nuværende andelsejere har underskrevet bekræftelse på, at 
Code of Practice tiltrædes, ligesom nye andelsejere eller 
leverandører også skal underskrive en sådan bekræftelse.  
 
Danish Crown vil aktivt benytte Code of Practice i sit salgs- 
og markedsføringsarbejde og dermed bidrage til at fremme 
kundernes og forbrugernes kendskab til de 
produktionsbetingelser, der er gældende for Danish Crowns 
andelsejere og dermed skabe større tillid til Danish Crowns 
produkter. 
 
Enhver ændring af Code of Practice, der ikke er lovbestemt 
eller en følge af branchebeslutninger, skal forelægges 
repræsentantskabet og besluttes af bestyrelsen.  Danish 
Crown oplyser ændringer via Indsigt og på Danish Crowns 
hjemmeside, danishcrown.com 
 
En ajourført Code of Practice er altid tilgængelig for 
andelsejere og andre interesserede på Danish 
Crowns hjemmeside, danishcrown.com   
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2.0 Danish Crowns etiske holdning til 
kvægproduktion 

Danish Crowns primære råvare er levende 
slagtedyr, og vi anerkender ud fra etiske og 
markedsmæssige hensyn, at der stilles krav om 
en optimal dyrevelfærdsmæssig behandling. 
 
Danish Crown bakker i den forbindelse til fulde 
op om de krav, der er formuleret i den 
nuværende dyreværnslovgivning. Vi anerkender 
ligeledes, at dyreværnslovgivning er en dynamisk 
proces, således at love og anbefalinger justeres i 
takt med ny viden og praktisk erfaring. 
  
Danish Crown er imidlertid også bevidst om, at 
nogle kunde- og forbrugergrupper stiller etiske 
og dyrevelfærdsmæssige krav ud over 
lovgivningskravene. Derfor ønsker Danish Crown 
også at efterkomme sådanne ønsker, hvis der er 
et bæredygtigt afsætningsgrundlag, og såfremt 
kravene er i harmoni med overordnede etiske 
hensyn. 
 
Danish Crowns holdning til dyrevelfærd kan 
sammenfattes i følgende politik: 
 
Danish Crown stiller i samspil med andelsejerne 
og transportører af kreaturer krav til en optimal 
behandling af kreaturer, så deres velfærd 
tilgodeses. Disse krav er primært baseret på 
gældende lovgivning og branchebeslutninger, 
men kan i særlige kontraktproduktioner være 
udvidet i forhold hertil. 
 
Afhentning, transport og aflæsning af slagtedyr 
skal foregå så skånsomt som muligt og indenfor 
forsvarlige tidsmæssige grænser – maksimalt 
otte timer.  
 
Anvendelse af et moderne og hensigtsmæssigt 
transportmateriel er et krav. Desuden stiller 
Danish Crown krav om uddannelse af det 
personale, der udfører disse opgaver. 
 
Danish Crown lægger vægt på en skånsom 
optimal behandling af slagtedyr til sikring af 
deres velfærd i forbindelse med skånetransport, 
aflæsning, ophold i modtagestald, inddrivning, 
bedøvelse til aflivning. Fremskridt på dette 
område, vil løbende blive indarbejdet i 
investeringsplanerne og strukturudviklingen. 
Personalet, der på slagterierne behandler levende 
dyr, gennemgår løbende uddannelse, der sikrer 
forståelse for dyrenes adfærd, velfærd og 
fysiologiske behov. 
 
Det er Danish Crowns politik at være blandt de 
førende internationale virksomheder inden for 
dyrevelfærd, og at alle dyr skal behandles med 
respekt og anstændighed i hele deres levetid. 
 
 
 
 
 

Danish Crown forholder sig aktivt til dyrevelfærd og 
orienterer åbent og sagligt om selskabets politik på 
området. 
 
Danish Crown understreger i sit værdigrundlag, at der 
konstant tages ansvar for og lægges vægt på gennem 
samarbejde med andelsejerne at arbejde for en 
løbende forbedring af produktionsvilkår, 
fødevaresikkerhed, bæredygtighed og dyrevelfærd. 

 
 

3.0 Danish Crowns regelsæt 
Danish Crowns regelsæt udgør sammen med lovgivningen 
og Code of Practice for transportører (for vognmænd der 
transporterer kreaturer til Danish Crown) grundlaget for 
kvægproduktionen hos Danish Crowns kreatur-
andelsejere. 
 

Danish Crown ønsker, at råvaregrundlaget lever op til 
kundernes og dermed forbrugernes forventninger til 
kvalitet i bredeste forstand, det vil sige både på det 
målbare kvalitetsmæssige område og på det dyreetiske 
område.  
 

Danish Crown har derfor formuleret en række krav, som 
den enkelte andelsejer skal leve op til. 
 

3.1 Fødevaresikkerhed 
Danish Crown lægger stor vægt på, at forbrugere og 
kunder skal have tillid til produkter fra Danish Crown. 
Derfor arbejdes der konstant med fødevaresikkerhed – 
både på slagterierne og hos andelsejerne. 
 

Virksomhederne er indrettet, så enhver behandling af 
produkter er af højeste kvalitets- og 
fødevaresikkerhedsmæssige niveau. Alle 
slagterimedarbejdere gennemgår en hygiejneuddannelse, 
så hygiejne sikres i alle led af produktionen. 
Virksomhedernes kvalitetsledelsessystem sikrer 
overholdelse af lovgivning, kundekrav og interne krav, der 
er under konstant udvikling. Der foretages overvågning af 
processer og procedurer. Denne overvågning foretages af 
Egenkontrollen som monitorerer og dokumenterer disse. 
Kvalitetsledelsessystemets effektivitet verificeres af 
Fødevarestyrelsen, 3. parts certificering samt ved 
kundeaudits. 
 
Det er afgørende, at råvarerne lever op til en række 
kriterier inden for både fødevaresikkerhed og kvalitet. 
Det er forudsætningen for, at Danish Crown kan levere 
kvalitetsvarer og give den ønskede fødevaresikkerhed. 
Derfor skal andelsejerne opfylde en række betingelser, 
herunder EU’s krav om Fødevarekædeoplysninger. 
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Andelsejeren indberetter fødevarekædeoplysninger 
til Danish Crown Ejerservice ved tilmelding af 
kreaturer til slagtning. 

 
Der henvises til branchens regelsæt for 
fødevarekædeoplysninger og 
Retningslinjer/Branchekode for 
Fødevarekædeoplysninger. 

 
Andelsejeren er forpligtet til straks at meddele 
Danish Crown Ejerservice, såfremt der sker ændringer 
i besætningens Fødevarekædeoplysninger. 
 

3.2 Etik og dyrevelfærd  
 

3.2.1 Smittebeskyttelse 
Dyr 
På grund af risiko for indslæbning af sygdomme, og 
på grund af garantier til vigtige eksportmarkeder, 
modtager Danish Crown ikke importerede kreaturer 
– herunder importerede avlsdyr – til slagtning på 
egne slagterier.  
I lovgivningen er det et krav, at køer og kvier, som 
har mindre end 4 uger til forventet kælvning, ikke 
må transporteres til slagteriet. Ligeledes må køer, der 
er mindre end 14 dage efter kælvning, ikke 
transporteres til slagtning. Det er landmandens 
ansvar at disse krav overholdes.  
Kreaturer af ukendt oprindelse og klonede kreaturer 
modtages ikke til slagtning i Danish Crown. 
 
Personer 
Den enkelte ejer skal følge gældende regler og 
henstillinger, som Fødevarestyrelsen og Landbrug & 
Fødevarer til enhver tid har udarbejdet, blandt andet 
i forbindelse med diverse ondartede smitsomme 
sygdomme som mund- og klovesyge m.fl. 
 
Transportvogne og chauffører 
Ved levering af dyr, foder samt andre varer til 
ejendommen skal man sikre sig imod eventuel 
smitte og være opmærksom på ejendommens 
smittebeskyttelsesforanstaltninger. Transportvognen 
må ikke komme ind på besætningsområdet uden 
andelsejerens tilladelse. Chaufføren må kun gå ind i 
stalden efter aftale med andelsejeren eller 
andelsejerens personale.  Hvis chaufføren 
konstaterer tegn på en manglende overholdelse af 
dyrevelfærd eller tegn på kraftig ændret adfærd hos 
en andelsejer, skal chaufføren meddele det til 
Ejerservice i Danish Crown Beef. Chaufføren har pligt 
til at afvise kørsel med dyr, der ikke er 
transportegnede, i henhold til gældende lovgivning 
og udtalelser fra det Veterinære Sundhedsråd. 
Chaufføren skal være iført passende arbejdstøj, har 
pligt til at benytte andelsejerens vaske- og 

desinfektionsudstyr, og skal ved endt udlevering 
vaske/skifte støvler for at forhindre eventuel 
smittespredning til anden ejendom. 
 
Transportøren har pligt til at gøre sig bekendt med og 
følge Fødevarestyrelsens regler for afhentning af 
slagtedyr fra besætninger med ondartede sygdomme.  
Alle transportvogne skal være rengjorte og desinficerede 
inden de forlader slagteriet, da de udgør en betydelig 
risiko for smittespredning fra slagteri til besætninger. 
 

3.2.2 Levering af kreaturer  
Den danske kreaturproduktion er underlagt meget 
skrappe veterinære regler, som er kendte og respekterede 
overalt i verden. Det høje veterinære niveau er ikke blot 
med til at sikre Danish Crown markedsadgang i mange 
lande, men samtidig er det også et vigtigt led 
i et effektivt overvågnings- og bekæmpelsesprogram over 
for alvorlige smitsomme husdyrsygdomme. Ved hver 
tilmelding af kreaturer afgives Fødevarekædeoplysninger 
for de tilmeldte dyr. Den enkelte besætnings 
sundhedsstatus kan have betydning for afsætningen af 
kødet. Som leverandør til Danish Crown er du derfor 
forpligtiget til at underrette slagteriet, såfremt dine 
kreaturer pålægges restriktioner eller offentligt tilsyn fra 
Fødevarestyrelsen, eller hvis der efter tilmelding sker 
ændringer i kreaturernes Fødevarekædeoplysninger. 
 
Sporbarhed 
For at sikre en entydig sporbarhed fra besætning til 
slagteri, skal alle kreaturer, der forlader en besætning, 
være forsynet med to identifikationsmidler: 1. Et 
almindeligt øremærke i højre øre og et elektronisk 
øremærke i venstre øre, eller 2. Et almindeligt øremærke 
og en vombolus, eller 3. Et almindeligt øremærke og en 
chip. En chip skal indeholde landekode ’208’ samt CHR-
nummer + løbenummer. En vombolus er en 
cylinderformet beholder, der indeholder en chip, og som 
lægges i vommen (maven) på dyret. Se i øvrigt Vejledning 
om mærkning og registrering i CHR af kvæg AHL.pdf 
(foedevarestyrelsen.dk).   
  

3.2.3 Udlevering af kreaturer 
I forbindelse med levering til slagteri skal andelsejeren 
sørge for, at udlevering af kreaturerne foregår så 
skånsomt som muligt, og at unødig stress af dyrene 
undgås.  
 
Udleveringsforhold 
Andelsejeren er ansvarlig for at udleveringsforholdene er 
i orden. Det gælder forhold i forbindelse med 
opstaldning, til- og frakørsel samt pålæsning. 
Det er andelsejerens ansvar at sikre, at transportvognen 
uden problemer kan komme til og fra ejendommens 
pålæsningsrampe(r), læssefold eller andet mobilt 
udleveringsforhold, hvorfra chaufføren let og uhindret 



7  

kan læsse kreaturer på transportvognen. Chaufføren 
skal meddele andelsejer og Danish Crown, hvis 
transportforholdene ikke er i orden. Leverandøren 
henstilles til at frasortere de dyr, der skal afhentes. 
Udleveringsrum/kreaturvogn må gerne benyttes, 
såfremt det ikke virker stressende på dyrene.   
 
Endvidere skal der være tilstrækkeligt lys til at 
vurdere kreaturernes transportegnethed.  
 
Transportegnethed 
Det er andelsejerens ansvar, at alle udleverede dyr, er 
egnede til den pågældende transport. En 
transportguide til vurdering af transportegnethed og 
skader opstået under transport findes på 
Fødevarestyrelsens hjemmeside. Samtlige dyrs 
transportegnethed skal kunne vurderes af 
chaufføren inden transporten. Tvivlstilfælde skal 
adskilles og præsenteres for chaufføren ved 
afhentningen. Transportøren skal allerede inden 
planlægning af vognlæsset være gjort bekendt med, 
at der er slagtedyr, der skal transporteres særskilt. 
Pålæsning og aflæsning af disse slagtedyr skal foregå 
særskilt uden drivning sammen med raske slagtedyr. 
Chaufføren har pligt til at afvise kørsel med dyr, der 
ikke er transportegnet i henhold til gældende 
lovgivning og udtalelser fra det Veterinære 
Sundhedsråd, og skal straks meddele dette til 
andelsejer. 
 
Køreseddel (kontrol af tilmelding og transport af 
kreaturer) 
Chaufføren anfører/kontrollerer tidspunktet for 
start pålæsning af slagtedyr fra hver ejendom på 
køresedlen. Det er transportørens ansvar, at 
chaufføren kontrollerer, om antal afhentede 
slagtedyr svarer til antal tilmeldte slagtedyr på 
køresedlen. Afvigelser skal straks anføres på 
køresedlen samt meddeles til den 
transportansvarlige på slagteriet.  
 
Chaufføren skal straks meddele andelsejer, hvis antal 
tilmeldte slagtedyr ikke svarer til antal afhentede 
slagtedyr. Køresedlen skal afleveres til 
dyrlæge/staldpersonale inden påbegyndt aflæsning 
af slagtedyr på slagteriet. 
 

3.2.4	Egenbehandling	af	kreaturer	
For at opfylde lovgivningen stilles en række krav til 
primærproduktionen,  for at specifikke indgreb på 
kreaturer samt medicinsk behandling af eget kvæg 
må udføres. 
 
Medicinsk egenbehandling må kun foretages efter 
aftale med besætningsdyrlægen og af personer, der 
har den fornødne erfaring eller har gennemgået et 
medicinhåndteringskursus. 

Danish Crown kræver, at enhver egenbehandling finder 
sted på en måde som sikrer, at dosering og 
anvendelsesmåde – herunder injektionsteknik – følger de 
foreliggende forskrifter udleveret af 
besætningsdyrlægen. 
 
Medicin skal opbevares i et aflukke, der er adskilt fra 
foderrum og staldområde, og alt medicin skal opbevares 
utilgængeligt for uvedkommende. 
 
Enhver egenbehandling dokumenteres i besætningens 
medicinregistrering og ved opmærkning af det 
behandlede dyr. 
 
Kanyler 
En bøjet kanyle må ikke rettes ud, men skal altid 
udskiftes. Knækker en kanyle under injektion, skal den 
straks fjernes. Er det ikke muligt at fjerne kanylen eller i 
tvivlstilfælde, skal det registreres og oplyses ved 
tilmelding til slagtning. 
 

3.2.5	Medicinske	reststoffer	
På alle Danish Crowns slagteanlæg foretager Danish 
Crowns egenkontrol og myndighedernes kødkontrol 
rutinemæssig stikprøvekontrol for eventuelle 
restkoncentrationer af antibiotika i kødet. Da reststoffer 
i kødet er uønskede, forlanger Danish Crown, at 
andelsejerne som minimum overholder gældende 
tilbageholdelsestider. Den stramme politik på området 
har ført til, at Danmark er blandt de lande i verden, der 
har det laveste antibiotikaforbrug og meget få fund af 
restkoncentrationer i kødet. 
 
Ved fund af restkoncentrationer over grænseværdien kan 
andelsejeren pålægges at betale en konventionalbod 
svarende til selvrisikoen i den af Danish Crown 
anbefalede produktansvarsforsikring. 
Ved mistanke om restkoncentration skal der ifølge 
lovgivning udtages mistankeprøver for at afkræfte en 
eventuel mistanke. 
 
Hvis der fejlagtigt sendes dyr til slagtning inden for 
tilbageholdelsestiden, er du som andelsejer forpligtiget 
til hurtigst muligt at underrette Danish Crown om fejlen. 
 

3.2.6	Diagnostik	og	zoonoser	
Danish Crowns andelsejere har pligt til at følge de krav, 
som de bliver pålagt af Danish Crown, Landbrug & 
Fødevarer eller myndighederne i forbindelse med fund af 
Salmonella eller andre zoonoser i deres besætning. 
 
Danmark er officielt fri fra leukose, tuberkulose, 
brucellose, mund- og klovsyge, IBR/IPV og BVD.  
Ved mistanke om smitte med paratuberculose 
(Mycobacterium paratuberculosis, MAP) anbefales det at 
tilmelde besætningen til SEGES’ saneringsprogram. 
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Besætninger, der er i salmonella-niveau 2, anbefales 
at iværksætte saneringsprogram for Salmonella 
Dublin. 
 

3.2.7	Dyrevelfærd	
Andelsejeren skal sikre, at alle dyr, som leveres til 
Danish Crown, bliver behandlet forsvarligt, og at 
deres grundlæggende behov er opfyldt.  
Dyrevelfærd skal tage udgangspunkt i de anbefalede 
Fem Friheder udviklet af Farm Animal Welfare 
Council: 
• Frihed for tørst, sult og fejlernæring 
• Frihed for frygt og lidelser 
• Frihed for ubehag 
• Frihed for smerte, skader og sygdom 
• Frihed for undertrykkelse af normal adfærd 
 
Dyrevelfærd er et begreb, der ikke er koblet til noget 
objektivt kvalitetskriterium, men Danish Crown er 
opmærksom på, at dyrevelfærd spiller en stadig 
større rolle, hvilket også afspejler sig i  Danish 
Crowns Animal Welfare Policy, animal-welfare-
policy.pdf (danishcrown.com) og de regler, Danish 
Crown har indarbejdet i sin Code of Practice. 
 
Danish Crown ønsker, at dansk kvægproduktion skal 
være dyrevelfærdsmæssig forsvarlig, og Danish 
Crown har derfor suppleret den danske lovgivning på 
områder, hvor en nærmere præcisering er ønskelig.  
 
 
Endvidere producerer Danish Crown en række 
velfærdskoncepter inden for rammerne af 
myndighedernes hjertemærkeordning indenfor 
dyrevelfærd. 
 
Naturligt lys i alle stalde 
Danish Crown anbefaler, at alle kvægstalde skal have 
naturligt lys.  
 
Skader hos kreaturer 
I besætningen kan der opstå situationer, som 
medfører reduceret dyrevelfærd. Derfor er det af stor 
betydning, at den enkelte andelsejer omgående 
reagerer på ændringer i dyrenes sundhedsstatus, og 
omgående sørger for, at dyrene får en passende 
behandling. Hvis et kreatur ikke kommer sig hurtigt 
af denne behandling, skal kreaturet enten aflives 
straks, eller en dyrlæge skal konsulteres hurtigst 
muligt. Syge eller tilskadekomne kreaturer skal om 
fornødent isoleres i et passende rum med tør og 
bekvem strøelse. Skønnes det nødvendigt, foretages 
en aflivning så hurtigt og skånsomt som muligt. 
 
Hvis der på slagteriet registreres mange 
bemærkninger for eks. leverbylder, lungebetændelse, 
trykninger eller bemærkninger i øvrigt, kan Danish 

Crown rette henvendelse til den pågældende andelsejer. 
Danish Crown vil om nødvendigt stille krav om 
udarbejdelse af handlingsplan og kompenserende 
handling. 
 
Klovbeskæring 
Korrekt klovpleje har stor betydning for dyrets velfærd. 
Såfremt kreaturerne ikke ad naturlig vej kan få et 
passende slid på klovene, skal der løbende foretages en 
kompenserende klovbeskæring. 
 

3.2.8	Bortskaffelse	af	døde	dyr	
Døde dyr skal afhentes af en godkendt 
forarbejdningsvirksomhed, f.eks. Daka Denmark A/S. 
Alternativ bortskaffelse er ikke tilladt. 
 
Døde dyr skal tilmeldes afhentning hurtigst muligt, 
senest 24 timer efter at dyrene er døde. Efterfølgende 
lægges dyrene til afhentning på en diskret placeret, 
skyggefuld afhentningsplads, som ikke kan ses fra 
offentlig vej. Dyrene skal opbevares tildækket eller bag 
afskærmning.   
 
Afhentningsplads til døde dyr 
Afhentningspladsen placeres i passende afstand fra 
staldområdet, offentlig vej og folde med græssende dyr. 
For at opnå mindst mulig smitterisiko bør 
afhentningspladsen placeres, så kørevejen ved transport 
af dyr til afhentningspladsen ikke krydser eller er den 
samme, som Dakas lastbiler benytter. Der skal være 
vendeplads eller mulighed for at fortsætte i 
kørselsretningen uden at genere trafikken. 
Afhentningspladsen indrettes med et kraftigt underlag – 
eksempelvis tætliggende betonspalter. Dyrene skal 
placeres, så de ligger vinkelret på lastbilen på dens 
venstre side.  
 
Et produktionsdyr, der dør eller aflives på 
græsningsarealer uden opbevaringsfaciliteter, og hvor 
græsningsarealet ikke fysisk grænser op til det CHR-
nummer, som dyret er flyttet fra, kan transporteres til det 
nærmeste sted, hvorfra det kan afhentes - eller til den 
opbevaringsfacilitet, der ejes eller benyttes af dyrets ejer. 
Råd eller vejledning omkring håndtering og opbevaring 
af døde dyr, fås ved at kontakte Daka Denmark A/S på 
79284047 eller se udvalget af PigUp&Ko produkter på 
hjemmesiden eller find mere information på secanim.dk. 
 

3.3.1	Krav	til	anvendt	foder	
Danmark har en restriktiv foderstoflovgivning, der 
forvaltes af Fødevarestyrelsen. Der føres løbende kontrol 
med alt foder fra danske foderstofleverandører, ligesom 
der udføres kontrol med importerede fodermidler for at 
sikre, at der kun benyttes sunde fodermidler, og at 
foderet ikke har skadeligt indhold i form af biologisk, 
kemisk eller fysisk forurening.  
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Alle branchebeslutninger, nuværende som 
fremtidige, vedrørende foder, mineraler og 
tilsætningsstoffer skal opfyldes af Danish Crowns 
andelsejere.   
 
Produkter af animalsk oprindelse 
Det er forbudt at opbevare og anvende produkter i 
kvægproduktionen, som indeholder kød- og benmel 
samt fiskemel.  
 
Vækstfremmere 
I EU og dermed også i Danmark er det forbudt at 
bruge antibiotiske og hormonelle vækstfremmere i 
produktionen af kvæg.  
 
Foderhygiejne  
Foderhygiejne er vigtig for kreaturernes helbred og 
produktivitet. Andelsejeren skal derfor sikre at 
foderrum og fodersiloer holdes rene. Kontrol med 
foderhygiejne udføres af NaturErhvervsstyrelsen. 
 
Registrering 
Besætninger skal registreres efter reglerne om GMP 
eller reglerne om HACCP, jf. EU´s Forordning om 
foderhygiejne. 
 
Fodertilsætningsstoffer 
Fodertilsætningsstoffer må anvendes, hvis: 
• De er godkendt 
• De bruges i overensstemmelse med HACCP-

registreringen 
• De er mærket korrekt 
 
Fri for skadelige stoffer 
Det er vigtigt, at alle leverede dyr er fri for skadelige 
stoffer af enhver art. Ved fodring af dyrene skal der 
derfor anvendes egnet og rent foder uden skadeligt 
indhold af sprøjtemidler eller kemikalier. 
Andelsejerne skal derfor være opmærksomme på 
ethvert fremmedstof, som benyttes i staldmiljøet, så 
det sikres, at dyrene ikke udsættes herfor. 
 
Bæredygtigt foder 
Danish Crown stiller så vidt muligt krav om brug af 
bæredygtigt foder f.eks. afskovningsfri soja.  
 

3.4	Arbejdstagerrettigheder	
Andelsejeren skal støtte og respektere 
menneskerettighederne og sikre, at de ikke 
medvirker til krænkelser af disse.  
 

3.4.1	Frihed	til	at	vælge	beskæftigelse	
Andelsejeren skal sikre, at der ikke benyttes eller 
involveres tvungen, slaverilignende eller ufrivillig 
beskæftigelse. Andelsejeren må ikke kræve, at 

ansatte afleverer depositum eller originale ID-papirer, og 
alle medarbejdere skal kunne forlade sit arbejde hos 
andelsejeren efter et sædvanligt varsel.  
 

3.4.2	Foreningsfrihed	
Alle ansatte skal uden undtagelse have ret til at indmelde 
sig i en fagforening efter eget valg.  
 

3.4.3	Sundhed	og	sikkerhed	
Andelsejeren skal sørge for et sikkert og hygiejnisk 
arbejdsmiljø. Der skal iværksættes passende 
foranstaltninger for at forhindre ulykker og 
sundhedsskader som opstår på grund af, i forbindelse 
med eller forekommer i arbejdsprocessen. Det skal ske 
ved at minimere årsagerne til de risici, der er forbundet 
med arbejdsmiljøet, så vidt det er praktisk muligt.  
 
En sådan indsats omfatter udførelse af en 
risikovurdering af arbejdssikkerhed- og sundhed. 
Tilstrækkeligt lys, ventilation og brandsikkerhed er en 
del af et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og personligt 
beskyttelsesudstyr skal stilles til rådighed gratis.  
 
Adgang til rene toiletfaciliteter og drikkevand skal også 
sikres.  
 

3.4.3	Indkvartering	
Hvis der som en del af ansættelsesforholdet stilles lang- 
eller korttidsindkvartering til rådighed, skal andelsejeren 
sikre, at sundheds- og sikkerhedsforhold, juridiske 
forhold og arbejdstagerrettigheder er retfærdige, 
anstændige og overholder al gældende lovgivning.  
 

3.4.4	Børnearbejde	og	ungarbejdere		
De ansattes minimumsalder bør ikke være under den 
almindelige alder for gennemført obligatorisk skolegang, 
og generelt ikke under 15 år for standardarbejde, 
medmindre andet er fastsat ved lovgivning. For 
skolebørn mellem 13-14 år, gælder, at deres arbejdstid 
ikke bør overstige 12 timer per skoleuge og 35 timer i 
uger, hvor der er skolefri. 
 
Ungarbejdere, som er defineret som værende over 
minimumsalderen men under 18 år, bør ikke udføre 
natarbejde eller arbejde under farlige forhold.  
 

3.4.5	Løn,	goder,	arbejdstid	og	overtid	
Andelsejeren skal sikre, at løn og goder, der udbetales for 
en almindelig arbejdsuge, som minimum skal overholde 
nationale retningslinjer.  
 
Alle ansatte skal have en ansættelseskontrakt før 
ansættelsen. Den skal være udformet i et forståeligt 
sprog, hvor arbejdsbetingelser og lønvilkår klart 
beskrives. For hver udbetalingsperiode skal de ansatte 
modtage en fuldt forståelig lønseddel. 



10  

Ansættelseskontrakten skal underskrives af den 
ansatte og andelsejeren/ledende medarbejder.  
 
Andelsejeren skal sikre at arbejdstider overholder 
lovgivningen.  
 
Arbejdstider, udover overtid, skal defineres i 
ansættelseskontrakten og må i reglen ikke overstige 
48 timer om ugen.  
 
Ansatte bør have mindst en fridag i enhver 
sammenhængende syv-dages periode eller to fridage 
i hver 14-dages periode. 
 

3.4.6	Diskriminationsforbuddet	og	
ligebehandling	
Andelsejeren skal sikre, at der ikke udøves 
diskrimination i forbindelse med rekruttering, 
aflønning, adgang til uddannelse, forfremmelse, 
afskedigelse eller pensionering på grund af den 
ansattes race, nationalitet, religion, alder, handicap, 
køn, civilstatus, seksuel orientering, 
foreningsmedlemskab eller politisk holdning.  
 
Andelsejeren skal behandle deres ansatte retfærdigt, 
værdigt og respektfuldt. Fysiske overgreb eller 
straffe, trusler om fysiske overgreb, seksuel eller 
anden chikane og verbale overgreb, eller andre 
former for intimidering skal være forbudt.  
 

3.4.7	Regelmæssig	beskæftigelse	
Andelsejeren anmodes om kun at benytte formidlere 
af arbejdskraft, som lever op til kravene i Danish 
Crowns Code of Practice. Dette gælder for 
rekruttering og ledelse af alle typer arbejdskraft, 
uanset personernes status som migrantarbejder, 
kontraktansat, bureauformidlet, midlertidigt ansat 
eller løsarbejder.  
 

3.5	Klima	og	biodiversitet	
Danish Crowns kreatur-andelsejere er blandt de mest 
ressourceeffektive til at producere kreaturer, hvilket 
stiller os i en stærk udgangsposition. Ligeledes er 
Danish Crowns andelsejere en vigtig del af 
naturplejen i Danmark og det skal sikres, at denne 
udvikling fortsætter. 
 
Denne position skal vi udnytte og bygge videre på, 
ved at blive ved med at opstille nye mål for os selv og 
arbejde på nye metoder som kan optimere 
produktionen – med stadig større hensyn til 
bæredygtigheden.  
 
Danish Crown har indført flere 
bæredygtighedscertificeringer, der skal synliggøre de 
mål, der sættes og de opnåede mål, indenfor 

områderne miljø, klima, biodiversitet, dyrevelfærd og 
antibiotikaforbrug. Den enkelte kreatur-andelsejer har 
mulighed for at deltage i forskellige koncepter, hvor 
forskellige elementer af bæredygtighed er 
implementeret. 
 
Det overordnede mål er at reducere klimabelastningen i 
hele kæden fra jord til bord med 50 % inden 2030 og 
opnå en klimaneutral produktion i 2050. 
 
Du kan læse mere om Danish Crowns samlede strategi og 
aktiviteter inden for bæredygtighed på 
www.danishcrown.com  
  

4.0 Tilføjelser af nye elementer 
Ny viden inden for teknologi, fødevaresikkerhed og 
dyrevelfærd påvirker løbende vilkårene for dansk 
produktion af kvæg. Både Danish Crown og andelsejerne 
må derfor hele tiden forholde sig til de nye udfordringer 
som dette medfører. Den nye viden kan både Danish 
Crown og andelsejerne anvende i deres arbejde for 
stadige forbedringer inden for blandt andet produktion, 
dyrevelfærd og rationalisering af bedriften. For 
kunderne, forbrugerne og samfundet giver det basis for 
nye krav og ønsker til primærproduktionen. 
 
Danish Crown har et medansvar for udviklingen inden 
for dansk kvægproduktion. Derfor har vi i 
vores strategi slået fast, at Danish Crown vil gå foran i 
fastlæggelse af nye retningslinjer for dansk produktion 
af kvæg og således være villige til at indarbejde relevante 
og vigtige kundeønsker og forbrugerkrav i Code of 
Practice. 
 
Enhver ændring af Code of Practice, der ikke er 
lovbestemt eller baseret på bindende 
branchebeslutninger, skal forelægges 
repræsentantskabet og besluttes i bestyrelsen. 
Ændringen vil blive meddelt i magasinet Indsigt og på 
Danish Crowns hjemmeside, www.danishcrown.com 
 
Som begrundelse for at indarbejde nye krav i Code of 
Practice skal der indgå markedsmæssige og 
imagemæssige vurderinger, der viser værdien af 
ændringen i form af markedsadgang eller fastholdelse af 
attraktive markeder, hvorigennem Danish Crowns 
position som førende fødevarekoncern kan bevares og 
gerne styrkes. 
 
Code of Practice revideres efter skønnet behov, dog 
minimum hvert tredje år.  
 

5.0 Kontrolforanstaltninger 
Formålet med kontrolforanstaltningerne er at sikre 
troværdig dokumentation af, at kvægproduktionen hos 
Danish Crowns andelsejere foregår i overensstemmelse 
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med Code of Practice. 
 
I afsnit 3 er der beskrevet en række krav, som Danish 
Crowns andelsejere skal overholde for at være 
berettiget til Danish Crowns basis-notering. 
 
En forudsætning for at Code of Practice kan bidrage 
positivt til Danish Crowns omdømme som 
virksomhed og til et styrket afsætningsgrundlag er, 
at alle andelsejere efterlever reglerne i Code of 
Practice.  
Den enkelte andelsejer har ved sin indmeldelse i 
Danish Crown bekræftet at ville efterleve den til 
enhver tid gældende Code of Practice.  
 

6.0 Sanktioner  
Hvis andelsejeren har udvist fejl eller forsømmelse, 
og dette efter bestyrelsens vurdering udgør en 
overtrædelse af Code of Practice eller en 
overtrædelse af dansk lovgivning, kan sagen 
forelægges bestyrelsen for en vurdering af eventuelle 
sanktioner. 
 
Overtrædelse af Code of Practice eller overtrædelse 
af dansk lovgivning kan af bestyrelsen sanktioneres 
ved: 
• Skriftlig påtale eller advarsel med frist til at 

bringe forholdene i orden. 
• Iværksættelse af prøveudtagning, analyser, 

kontrolbesøg og lignende for andelsejerens 
regning. 

• Bod, der kan berigtiges ved reducering af 
notering i en periode, som er fastsat af 
bestyrelsen, dog minimum indtil det tidspunkt, 
hvor forholdene igen er bragt i orden.  

 
Ved overtrædelser vil andelsejeren normalt først 
modtage en påtale eller advarsel. Ved gentagne 
overtrædelser eller anden grov overtrædelse kan 
noteringen blive reduceret uden varsel. 
 
Skriftlig påtale eller advarsel kan afgives 
administrativt uden forelæggelse for bestyrelsen. 
Bestyrelsen kan iværksætte sanktion ved berettiget 
mistanke om overtrædelse, såfremt der forudgående 
er foretaget en rimelig undersøgelse af forholdene. 
 
Ovennævnte sanktionsmuligheder berører ikke 
Danish Crowns muligheder for at sanktionere over 
for andelsejeren i henhold til Danish Crowns til 
enhver tid gældende vedtægter eller i øvrigt at rejse 
erstatningskrav. 
 
Noteringsreduktionen vil af bestyrelsen kunne 
differentieres ud fra hensyn til overtrædelsens 
omfang og betydning. 

  

7.0 Danish Crowns specialkoncepter 
Forbrugere og kunder stiller specifikke krav til det kød 
og de kødprodukter, de modtager. Kravene går videre end 
dem, der er fastlagt i Danish Crowns regelsæt og i 
lovgivningen. Det være sig såvel etiske og 
dyrevelfærdsmæssige krav, som specifikke ønsker 
vedrørende opvækst, opstaldning, brug af antibiotika og 
fodring. 
 
Derfor har Danish Crown differentieret produktionen 
gennem aftaler med udvalgte andelsejere.  En stigende 
del af Danish Crowns produktion er baseret på 
specialkoncepter, der er tilpasset de forskellige krav fra 
såvel hjemmemarkedet som eksportmarkederne. 
 
Alle specialkoncepter produceres på kontrakt, hvori de 
detaljerede krav til produktionen er specificeret. 
Kreaturer produceret på kontrakt afregnes i henhold til 
afregningsbetingelserne i kontrakten.  

 

7.1	Kontrol	af	specialkoncepter	
En andelsejer kan efter aftale med Danish Crown blive 
leverandør af et specialkoncept.  
 
Leverandører til specialkoncepter godkendes og 
auditeres løbende af et godkendt uafhængigt tredjeparts 
certificeringsorgan.  
 
På grundlag af observationerne på bedriften udarbejdes 
en godkendelsesrapport. Leves der ikke op til de 
kontraktmæssige krav, pålægges andelsejeren at ændre 
eller justere forholdene. Såfremt forholdene ikke ved et 
fornyet kontrolbesøg er bragt i orden, ophører 
kontrakten fra dette tidspunkt. I grove tilfælde kan det 
føre til omgående ophør af kontrakten. 
 
Udover tredjepartsauditeringen er det et krav, at de 
enkelte kunder til enhver tid har mulighed for at 
kontrollere den pågældende specialproduktion. 
 
Ud over de særlige bestemmelser er leverandørerne af 
specialkoncepter underlagt bestemmelserne i den øvrige 
del af denne Code of Practice. 
  
 
  
  
 


