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Tilmelding af slagtedyr og 
indberetning af smågrise

Download Ejer-app  

Hentes i App Store eller Google Play (Play Butik), 

hvor man søger efter "Danish Crown Ejer". 

• Nar man tager app-en i brug, skal man bruge 

samme brugernavn og kodeord, som man bruger 

pa Danish Crowns Ejerside. 

Eller gå ind pa www.danishcrown.dk/ejer 

• Login med dit brugernavn og kodeord. 

• Klik pa Tilmelding. 

• Tilmeld slagtedyr og/eller indberet smågrise. 

Som leverandør er brugernavnet dit SE-nr. med et stort 

”L” foran. Såfremt man har glemt sit kodeord, kan et 

nyt rekvireres ved at trykke på ”Glemt kodeord”.  

Medarbejdere kan naturligvis også installere og bruge 

app-en Ejer på deres smartphones via deres 

medarbejderlogin – på samme måde som de kan benytte 

Ejersiden, så de også kan tilmelde slagtedyr og indbe-

rette smågrise. 

Medarbejdere oprettes på Ejersiden, under ”Administra-

tion”. Husk, at man skal have forbindelse til nettet for 

at kunne bruge app-en Ejer.  

Tilmeldingsregler grise 
• Tilmelding senest kl. 13, tre arbejdsdage før øn-

sket leveringsdag. 

Ønsket leveringsdag 

 

Tilmeldingsfrist 

Mandag Onsdag 

Tirsdag Torsdag 

Onsdag Fredag 

Torsdag Mandag 

Fredag Tirsdag 

 

Tømningsdato 
Når en tilmelding af grise foretages mindst 7 dage 

før ønsket leveringsdato, er det muligt at angive en 

tømningsdato. Tømningsdagen skal minimum lig-

ger 14 dage frem i tiden i f.h.t. tilmeldingsdatoen. 

Feltet tømningsdato er kun synligt, hvis tilmel-

dingsdatoen ligger 7 dage eller mere frem i tiden. 

Og der skal som minimum være +2 dage imellem 

tilmeldingsdato og tømningsdato – begge datoer må 

ikke være en lørdag eller en søndag. 

Specialgrise m.v. 

• Tilmelding pa Bornholm senest torsdag kl. 13, for hele  

kommende uge.  

• Tilmelding af SALMONELLA-Niveau3 grise senest onsdag kl. 13, for hele kommende uge. 

• Tilmelding af ANTONIUS-grise senest onsdag kl. 13 for hele kommende uge. 
• Tilmelding af ØKO- og FRILANDS-grise senest onsdag kl. 13 for hele kommende uge. 
• Tilmelding PRRS-grise senest onsdag kl. 13 for hele den kommende uge. 

Tilmelding af søer og store polte 

• Tilmelding senest onsdag kl. 13 for hele kommende uge. 

Indberetning af smågrise 

• Smågrise over 20 kg. indkøbt via SPF indberettes automatisk. 

• Grise under 20 kg, kan efter aftale med Ejerservice indberettes automatisk. 

• Interne flytninger foretaget af SPF indberettes ikke automatisk.  


